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van de Ven en Frans Baert
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:

_
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:
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Willem van der Hoeff (wijkraadslid)
Pierre Schmeitz (wijkraadslid)
Jacques van Dijk (wijkraadslid)
Bep Mei (wijkraadslid)
Jan van ’t Erven (wijkagent)
Inke Katoen (raadslid PvdA)

Brabants Dagblad
:
___________________________________________________________________________
1.

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2.

Vaststellen notulen 15-03-2011
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en verzonden post
Ingekomen post:
1. Uitnodiging informatieavond over uitbreiding Sint Janslyceum.
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Verzonden post:
1. Brief naar De heer Kok van Stadstoezicht met als onderwerp piramides
4.

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

Ondanks dat de slagboom weer is gesloten constateren wijkbewoners dat er toch
weer auto’s op de Pettelaarse Schans rond rijden. Kan er nogmaals naar gekeken
worden?
Er zijn afspraken gemaakt met belanghebbende over het openen en sluiten van de
slagboom. Over het algemeen werken die goed.

2.

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.
Er zal nogmaals vanuit de gemeente naar gekeken worden.

3.

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)
Wijkraad gaat samen met wijkbewoners in de openbare wijkraadvergadering d.d.
14 juni een opzetje maken voor het opknappen van het parkje en zal de gemeente
hiervan op de hoogte brengen.

4.

Hoever staat het met de witte belijning op het fietspad in het Bossche Broek?
Het project waarin de mogelijkheden voor wegmarkeringen zijn opgenomen is
gekoppeld aan een project waarbij de ingang van het Bossche Broek bij Vught
wordt verbeterd. Dit project heeft enige vertraging opgelopen ivm een subsidie
die nog niet rond was. De gemeente verwacht in de loop van het voorjaar met de
plannen naar buiten te kunnen komen en met de Wijkraad en andere belanghebbenden hierover van gedachten te kunnen wisselen.

5.

Hoe is de stand van zaken omtrent de aanleg rotonde op de kruising
Zuiderparkweg en de Pettelaarseweg. Gemeente hoopt binnenkort uitsluitsel te
geven hoe zij verder wil met deze kruising.
Wijkraad heeft nog geen reactie van de gemeente ontvangen.

6.

Vervanging van de Perenboompjes in de Hadewychstraat. Henk Verschuur zou
proberen in het aankomend plantseizoen de bomen te vervangen.
Dit loopt nog, blijft dus op de agenda staan.

7.

Het voetpad aan de Pettelaarseweg ter hoogte van het Sint-Janslyceum is zo slecht
dat rollatorgebruikers gebruik gaan maken van het fietspad. Dat levert zowel voor
de fietsers als rollatorgebruikers gevaarlijke situaties op.
Voetpad is gerepareerd.
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8.

Een wijkbewoner meld dat voetgangers niet vanuit de Vondelstraat rechtstreeks
de Lambooijbrug op kunnen lopen. Voetgangers moeten eerst via de Jacob
Catstraat richting Zuid Willemsvaart lopen vervolgens de Jacob Catstraat
oversteken om via een grote boog de Lambooijbrug te kunnen bereiken.
Fietsers kunnen wel rechtstreeks vanuit de Vondelstraat de Lambooijbrug
oprijden. De vraag is of er naast het fietspad een voetpad kan worden aangelegd.
Wijkraad heeft een gesprek met de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer gehad.
De gemeente is aan het bekijken of zij een voetpad kunnen aanleggen. De
gemeente staat er niet negatief tegenover en bekijkt of het financieel mogelijk is.

9.

Wijkbewoonster vraagt of op de kruising Zuiderparkweg-Vondelstraat de
aanpassingen in de voetpaden voor rollatorgebruikers weer kunnen worden
teruggeplaatst.
Er lagen al aanpassingen en zijn weer gebruikt.

10. Wijkbewoner vraagt of er in de volgende Nieuwsbrief aandacht besteed kan
worden aan takken en struiken die in tuinen en brandgangen over de trottoirs heen
groeien en daardoor overlast geven aan voetgangers.
Er is een stukje over dit onderwerp in de Nieuwsbrief geplaatst.
11. Wijkbewoner meld dat er een voetgangersbord aan de Zuiderparkweg, richting het
Zuiderpark niet op de juiste plaatst staat.
Bord staat inmiddels op de juiste plaats.
12. Een wijkbewoonster vraagt of er een prullenbak bij het Indië monument geplaatst
kan worden.
Sinds de prullenbak is weggehaald ligt er vrij weinig rommel. De mensen nemen
nu hun afval zelf mee. Als de prullenbak weer geplaatst zou worden nodigt het
weer uit voor verrommeling.
13. Hondenpoep in het Zuiderpark.
Wijkraad heeft hier al meerdere keren aandacht aan besteed zowel in de
Nieuwsbrief als in de openbare wijkraadvergaderingen.
5.

Mededelingen van het bestuur
1. Aanleg openbare verlichting in het Bossche Broek. (zie punt 4 bij de
aandachtspunten)
2. Er is tot op heden nog geen reactie uit de wijk gekomen op de oproep voor een
belasting cursus te geven.
3. De gemeente organiseert een werkconferentie over de toekomst van het wonen in
’s-Hertogenbosch. Wijkraad neemt hier aan deel.
4. Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone wil de
gemeente een begeleidingsgroep samenstellen. Wijkraad neemt deel in de
begeleidingsgroep.
5. Op 28 april een mailtje ontvangen van de VVD. De Bossche VVD is voornemens
ons bestuur te bezoeken. Wij hebben alle data doorgegeven van zowel onze
3

besloten als openbare wijkraadvergaderingen. Op 17 maart hadden we ook al een
mailtje ontvangen van raadslid Nicole Vermolen van de VVD die ook graag een
vergadering bij zou willen wonen. Nicole Vermolen is vanaf 7 juni ons vaste
aanspreekpunt van de Bossche VVD. Nicole neemt met de Wijkraad contact op.
6. De reden dat Heuveltex is gestopt in de Zuiderpassage betreuren wij. De reden
daarvan is dat de huurder (Heuveltex) geen nieuwe of verlengde
huurovereenkomst voor 5 jaar wilden aangaan.
7. Onderhoudswerkzaamheden in de Beethovenlaan.
Er zijn ramingen en tekeningen van de werkzaamheden gemaakt die de gemeente
met aannemer Heijmans moet overleggen. Helaas geeft Heijmans aan tot aan de
bouwvakvakantie vol gepland te zijn. De werkzaamheden worden daarom direct
na de bouwvakvakantie vastgelegd om tot uitvoering over te gaan.
8. Nieuwe wijkindeling voor wijkmanagers wijkgericht werken.
9. Hondenpoep in het Zuiderpark. (zie punt 13 bij de aandachtspunten)
6.

Samen met wijkbewoners een plan maken voor de uitloop van het Zuiderpark
gelegen tussen de Zuiderparkweg, Wagnerlaan en de Cesar Franclaan.
De grasmat van dit zuidelijk gedeelte heeft al gedurende lange tijd veel te lijden van
overstekende fietsers en auto's. De sporen zijn duidelijk zichtbaar. Bij de ingang van
de hondenuitlaat wordt vaak op de grasmat geparkeerd. Het naderend einde van de
rioleringswerkzaamheden aan de Zuiderparkweg biedt een goede gelegenheid om de
bevoegde instanties te vragen op strategische punten paaltjes of stenen te plaatsen die
de grasmat afdoende beschermen tegen het verkeer. Aldus de brief van omwonende.
De Wijkraad heeft het verzoek met Beheer Openbare Ruimte besproken.
De bedoeling van de gemeente is om dat gedeelte aan te pakken. De manier waarop is
nog niet helemaal duidelijk. Ook niet duidelijk is of de werkzaamheden nog dit jaar
zullen plaats vinden.
Tijdens de vergadering zijn een aantal ideeën naar voren gekomen om van het parkje
iets moois te maken t.w.
Afzetten met paaltjes.
Afzetten met hagen.
Aanleggen van rozenperken.
Planten van braamstruiken.
Planten van weidebloemen.
Plaatsen van een muziekkiosk.
Klimmuur.
Een waterpoel.
Langs de Zuiderparkweg een verhoogde stoeprand aanleggen.
Open karakter houden.
Wijkraad heeft nog mailtje ontvangen met een bijdrage voor het opknappen van het
grasveld aan de Zuiderparkweg.
Het grasveld zou een kleinschalige inrichting kunnen krijgen met zit en/of praattafels,
schaak en damborden en een petanqueplek.
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Door te kiezen voor zon- en schaduw plekken kan het geheel ook op een
aantrekkelijke wijze vorm worden gegeven.
De Wijkraad zal de ideeën aan de gemeente doorgeven.
7.

Evaluatie van het dansfestival Citymoves 2011 op de Pettelaarse Schans
Kruisingen die niet of slecht waren afgesloten en onbemand waren in 2010:
1. Kruising Pettelaarseweg / Schubertsingel (niet afgezet)
Veel auto’s reden de Schubertsingel in. Stonden heel veel auto’s ook op het trottoir
van het pleintje Verdistraat.
2. Kruising Pettelaarseweg / Ovidiuslaan. Stond wel een afzetting maar gedeeltelijk
op het trottoir. Er is wel gecontroleerd maar auto’s mochten er zo inrijden en
parkeren.
3. Kruising Pettelaarseweg / Beethovenlaan. (niet afgezet)
Ook de Beethovenlaan stond vol op het trottoir en op het gras evenals de
Brucknerstraat en de Weberstraat.
4. Fietsers opvangen en doorverwijzen richting fietsenstalling die was groot genoeg.
Het was allemaal een stuk beter georganiseerd maar er stonden toch nog al wat
fietsen op het Homeruspad en omstreken.
5. Meer toiletten plaatsen b.v. op het Homeruspad. Er zijn veel plassers gezien.
Bovenstaande punten heeft de Wijkraad ingebracht ter verbetering voor 2011.
Alle punten zijn zowel door de gemeente als de organisatie Citymoves
overgenomen en uitgevoerd.
Door de Wijkraad zullen drie nieuwe verbeterpunten worden ingebracht in te
evaluatie van Citymoves 2011 t.w.
 Fietsen werden gestald tegen het hekwerk in de Euripideslaan. Gemeente gebeld
die contact heeft gehad met de organisatie en gevraagd om maatregelingen. Het
zou goed komen maar er is niets mee gedaan.
 Wegafzettingen waren om 18.15 uur weggehaald. De vraag waarom weggehaald;
er rijden geen auto’s meer in. Verzoek van de verkeersregelaars om een groter
gedeelte van de wijk af te sluiten. Dan is het beter te controleren. Om 20.30 uur
waren de afzettingen weer teruggeplaatst met verkeersregelaars er bij.
 Opruimen de dag na het evenement in de omgeving is niet goedgedaan. Op het
terrein zelf was alles na 2 dagen goed opgeruimd.

8.

Commissies
Commissie milieu en groen:
Commissie heeft een gesprek gehad met Henk Verschuur.
De onderstaande punten zijn besproken:
Kunnen de drie betonblokken in de Jacob van Maerlantstraat verwijderd worden.
Zijn inmiddels verwijderd.
5

Borstelwagen verwijderd aan een kant van de weg het onkruid. Aan de andere kant
van de weg, waar een parkeerplaats is en op dat moment geen auto’s staan geparkeerd,
wordt niet geborsteld. Als men na een paar dagen aan de kant van de parkeerplaats wil
gaan borstelen staan er auto’s geparkeerd. Dan blijft het onkruid de gehele zomer
staan.
Straten worden niet geveegd en soms maar aan een kant.
Zwerfvuil prikken is hap snap werk. Er wordt maar een gedeelte in de straat geprikt.
Zwerfvuil wat blijft liggen waait vervolgens weer door de hele straat.
Half januari was al het zwerfvuil goed opgeruimd en de wijk is veel langer schoon
gebleven.
In de Erasmusstraat achter de bushalte ligt veel zwerfvuil langs en in de groenstrook.
Kan het extra toegezegde geld om zwerfvuil rond scholen op te ruimen ook ingezet
worden om het zwerfvuil langs schoolroutes op te ruimen.
Kan het hoveniersbedrijf dat werkzaam is in de wijk kleine dingen die kapot zijn
meteen herstellen. Het voorkomt verloedering in de wijk.
De straten waar nu riool, gas en water leidingen wordt vervangen worden daar de dode
hagen opnieuw aangeplant.
Is toegezegd.
Het schoonmaken van de semi-ondergrondse opslag wordt 2x per jaar gedaan blijft dat
zo?
Pekel strooien bij de winkels Pettelaarpoort: Strooiwagens kunnen niet op de stoep
rijden en mankracht ontbreekt om handmatig te strooien. Probleem is ook dat pekel
niet goed werkt op plaatsen waar niet zo veel gelopen wordt.
Trottoirkolken schoonmaken gebeurt wel, doch daar waar auto's staan niet. In ’s-Hertogenbosch is het geen gebruik dat de straat vrij gemaakt wordt van auto's als er dergelijke werkzaamheden gaan plaatsvinden.
Commissie verkeer:
Aanleg voetpad richting Lambooybrug gezien vanuit de Vondelstraat.
Zie punt 8 bij de aandachtspuntenlijst.
Bezoek aan Stadstoezicht.
N.a.v. de vele keren dat de piramides rondom de Zuiderplas buitenwerking zijn en
het keer op keer melden via het Meldpunt Openbare Ruimte is er een bezoek
gebracht aan Stadstoezicht. Wij zijn op de hoogte gebracht hoe het een en ander werkt
van melding tot constatering en de verwerking van klachten.
Veilig Verkeersweek Zuid.
Commissie evalueert nog eens de verkeersweek en verwijst naar de uitgebreide
samenvatting in de Nieuwsbrief van juni 2011.
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Commissie stedenbouw:
Uitbreiding Sint Janslyceum.
Wijkraad is naar de bijeenkomst geweest.
Aanwezigen zijn uitgebreid voorgelicht over het voorlopig ontwerp door zowel de
gemeente (afdeling Sport en Recreatie) als de architect.
Zuiderpassage.
Op 20 mei jl vond er op het stadskantoor een gesprek plaats inzake de Zuiderpassage
tussen een vertegenwoordiging van de gemeente en de commissie stedenbouw. De
stand van zaken: Voor wat betreft de noordzijde (Lambooijbrug) zijn Gemeente en
Aldi in gesprek over de ver- en aankoop van grond op het middenterrein van de
Zuiderpassage ter hoogte van de voormalige Aldi-winkel. Ook heeft de Aldi een
principeovereenkomst met Keser over de aankoop van het kantoorpand van Keser.
Uiteraard is een en ander afhankelijk van de uitkomst betreffende de onderhandelingen
over de aankoop van grond door de Aldi. Met betrekking tot de zuidzijde is woningcorporatie Zayaz in onderhandeling met tandarts Staas over het vestigen van zijn
tandartsenpraktijk in het nieuw te bouwen gedeelte op de plaats waar nu de drie losse
winkelpanden staan. Het vestigen van onder meer beide ondernemingen heeft uiteraard gevolgen voor het aantal parkeerplaatsen. De Gemeente zegt hiervoor een oplossing te hebben gevonden doch deze is afhankelijk van eerder genoemde onderhandelingen en verdere ontwikkelingen. De Vereniging van Eigenaren is druk doende met
plannen om het overige deel van het middenstuk en overige bebouwing aan te pakken.
Het was prettig te constateren dat alle neuzen dezelfde kant uit staan. Het slagen van
genoemde plannen is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de Zuiderpassage. Wanneer met name de Aldi zich weer vestigt in het winkelcentrum zal dit
zeker een positieve invloed hebben op het vestigen van andere winkels in de Zuiderpassage. Er zitten uiteraard haken en ogen aan het gehele proces maar op dit moment
gaan de ontwikkelingen op een rustig maar degelijk tempo vooruit. Dat wil overigens
niet zeggen dat alles over 2 jaar klaar is want als de onderhandelingen positief zijn afgerond volgen de standaard procedures e.d. betreffende o.a. de vereiste vergunningen.
Maar er zit in ieder geval een goede vooruitgang in. Ook is het project “Rooskleurig”
(kantoor Zayaz, In de Roos en Hostel) aan de Zuiderparkweg (Arcadis gebouw) even
aan de orde geweest , maar de plannen zijn nog in een prematuur stadium dat er nog
geen zinnige uitspraken over te doen zijn behoudens dan dat het ontwerp van
architecten bureau “de twee Snoeken” en de bouwplannen van Zayaz op dit moment
onder de loep genomen worden door de Gemeente.
Commissie communicatie:
Dinsdagavond 19 april presenteerde Zayaz en In de Roos/Cello het globaal ontwerp
van de nieuwbouw aan de Zuiderparkweg 282/284. De nieuwbouw biedt in 2013
onderdak aan lunchcafé en buurthuis In de Roos, het kantoor van Zayaz en een hostel
dat in 2014 haar deuren opent. De genodigden konden tijdens de avond actief
meedenken over de sfeer en uitstraling van ‘hun’ nieuwe buurthuis.
Volgende gebruikersbijeenkomst is op 23 juni.
Commissie heeft Zayaz benaderd om een presentatie te komen geven tijdens een
openbare wijkraadvergadering over de nieuwbouw aan de Zuiderparkweg. Het
ontwerp moet nog door de gemeente worden goed gekeurd. Dus is er altijd nog de
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kans dat het ontwerp aangepast moet worden. Zodra er meer zekerheid is zal Zayaz
een presentatie komen geven in de openbare bijeenkomst d.d. 13 september 2011.
Bijeenkomst Hostels van 18 mei 2011.
De bijeenkomst is georganiseerd door de zorginstellingen en is bedoeld voor de
beheergroepen van de hostels in Zuid en Oost. Er is uitgelegd wat een hostel is en wat
het voor de omgeving betekend. Aanwezig waren o.a. de verantwoordelijke wethouder
hostels Rodney Weterings, Ellen Rutgers van Novadic-Kentron, Mieke Thijssen van
Reinier van Arkel groep en Sonja van Rooijen van het Trimbos instituut.
De Wijkraad is vertegenwoordigd in de beheergroep Zuid.
7 september is er weer een bijeenkomst Hostels.
Consultatiebijeenkomst Kader Sociaal Beleid.
De gemeente maakt een ontwerp voor een nieuw Kader Sociaal Beleid. In het beleidskader komt op hoofdlijnen wat de gemeente de komende jaren gaat doen op sociaal
gebied. Het gaat onder meer over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de
WWB (Wet werk en bijstand). Op 31 mei j.l. is er met Wijkraden en andere instanties
van gedachten gewisseld over de richting die we opgaan met de verschillende thema’s
t.w. werk, leren, inkomen, wonen, gezondheid en sociaal netwerk.
9.

Rondvraag
 Gevraagd was fietstegels schoon te maken bij de Bazeldonkflat. Is gebeurd, echter
niemand maakt er gebruik van omdat het voorwiel makkelijk kan kromtrekken in de
tegels wanneer er tegen de fiets wordt geduwd.
Dan maar weer opvullen, weghalen of een fietsrek plaatsen.
 Kan het korte stukje fietspad voorbij de Vergiliuslaan richting stad 2 richtingsfietspad
worden. Nu moet fietser oversteken en 50 meter verderop weer terug oversteken om
bij het winkelcentrum te komen.
 Gevraagd is om bij de Bazeldonkflat het onkruid te borstelen.
Antwoord Henk Verschuur: binnen een maand wordt er geborsteld.
 Een bewoner vraagt of er een directe busverbinding kan komen naar het nieuwe
ziekenhuis. Nu moet je bus 61 nemen en vervolgens overstappen bij het station in bus
68.
 Een bewoonster heeft zich voorgesteld als wijkscout namens de fietsersbond voor
Zuid. Zij zou graag samen met de Wijkraad de gevaarlijke punten voor fietsers in Zuid
in kaart willen brengen. Afspraak zal gemaakt worden.
 Een bewoner van de Verdistraat had Henk Verschuur gevraagd te kijken naar de
bomen die daar 10 jaar geleden zijn geplant. De helft van deze bomen is in slechte
staat. Henk heeft de zaak ter plekke bekeken en heeft toegezegd alle bomen dit najaar /
winter te vervangen.
Bewoner is vol lof over de goede manier van contact met Henk Verschuur.
 Kastanjebomen aan de Zuiderparkweg.
In totaal worden er 45 zieke en/of dode bomen gekapt. De bomen die verdwijnen
worden voorzien van een stip.
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 Mogen auto’s parkeren op het gras.
Nee, er wordt geregeld door stadstoezicht gekeken en bij overtreding bonnen
geschreven.
 Bewoner vraagt of het waar is dat de rugby club de Dukes uit het Zuiderpark
verhuizen. Wijkraad heeft dat ook uit de krant vernomen.
10.

Sluiting 22.00 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 september 2011.
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