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Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
Datum    :  15-03-2011 
 
Aanwezige wijkraadsleden :   Gerard Schouten, Bep Mei, Pierre Schmeitz,  

Jan Simons, Corry Schouten, Diny Tijbosch  
Ingeborg Fick, Trude en Frans Baert 

 
Gast(en)    :  Evert Jansen  

 
Wijkmanager :     Rens Jeunink 
 
Beheer Openbare Ruimte  :   _ 
 
Politie Brabant-Noord  :   Jan van ‘t Erve 
 
Stadstoezicht   :  Daan van de Els 
 
Politieke partijen   :   _ 
 
Bezoekers    :   33 
 
Afgemeld met kennisgeving :   Willem van der Hoeff (wijkraadslid) 

Rob van de Ven (wijkraadslid) 
Jacques van Dijk (wijkraadslid) 
Henk Verschuur (BOR, wijkteamleider zuid) 
Paul Masselink (Stadspartij Knillis) 
 

 Brabants Dagblad   :   - 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.   
   
2. Vaststellen notulen 14-12-2010   
 

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

Ingekomen post:  
 
1. Galant vrijwilligerswerk over project Zilveren Kracht 
2. Gemeente Den Bosch over ombuigingsvoorstellen bezuinigingen Rijksinkomsten 
3. Gemeente Den Bosch over de zwerfafvaldag 12 maart 2011 
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            4. Gemeente Den Bosch over zondagopenstelling van 9 supermarkten 
            5. Burgemeester Rombouts, bedankbrief voor ontvangst van de kalender 
            6. Gemeente Den Bosch over de inloopavond inrichtingsplan Meerendonk 
 
            Verzonden post: 

 
1. Wijkraad Zuid naar Openbare Ruimte en Verkeer Ing. M.E.J. Croes over         

inloopavond Meerendonk 
                                                                                                                                                                  

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

 
 
1. Is het toegestaan dat er 3 weken lang dag en nacht tenten aan de Zuiderplas en de 

Homeruslaan staan z.g. voor het  vissen?  
  Dit is niet toegestaan. Politie zal hierop handhaven.  

 
2. Henk Verschuur zegt toe dat de slagboom op de Pettelaarse Schans na het circus 

weer wordt gesloten.  De slagboom is vanaf het vertrek van het circus gesloten, 
met uitzondering van de laatste dagen omdat er snoeiwerkzaamheden uitgevoerd 
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) 
 

4. Hoever staat het met de witte belijning op het fietspad in het Bossche Broek?   
 

5. Henk Verschuur zorgt voor een oplossing voor de enorme plas water op de   
kruising Zuiderstrandweg en de Sterrebosweg achter de Zuiderplas. 

       Er is een greppel gegraven en het probleem is nu opgelost. 
 

6. Hoe is de stand van zaken omtrent de aanleg rotonde op de kruising 
Zuiderparkweg en de Pettelaarseweg. 

 
Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan wat het effect is van een rotonde op het 
overige verkeer en in het bijzonder het openbaar vervoer (busvervoer). De 
Pettelaarseweg is een zeer belangrijke busroute en aangewezen als een 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer route. Het bureau heeft een negatief advies 
gegeven.  

 
Het onderzoek toont aan dat een rotonde op deze plek grote (negatieve) gevolgen 
heeft voor de doorstroming op met name het bus verkeer. Dus dat betekent dat de 
aanleg van een rotonde onzeker is geworden.  Gemeente hoopt binnenkort 
uitsluitsel te geven hoe zij verder wil met deze kruising. 
 

7. Vervanging van de Perenboompjes in de Hadewychstraat. Henk Verschuur zou 
proberen in het aankomend plantseizoen de bomen te vervangen. 
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Dit loopt nog en blijft dus op de aandachtspuntenlijst staan. 
 
8. Op het Homeruspad zijn veel boompjes weg. Henk Verschuur zegt toe dat de 

boompjes terug komen en goed beschermd worden tegen vandalisme. 
Boompjes zijn geplant en hebben een extra bescherming gekregen, door de 
wijkagent is beloofd om extra toezicht te houden bij festiviteiten. Op dit moment 
zijn ze allen nog heel. 

 
9. Is de doorsteek achter de tennisbanen bij het Vonk en vlamterrein weer afgesloten? 

Is inmiddels afgesloten.  
 
5. Mededelingen van het bestuur 

 
1.    De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Frans Baert en Rob van de Ven,  

hebben het financieel overzicht van de Wijkraad Zuid 2010 vastgesteld en aan het 
bestuur aangeboden. 

 Het bestuur heeft het door de kascontrolecommissie vastgestelde financieel 
overzicht 2010 en het jaarverslag van de secretaris vastgesteld en stelt vast om de  
penningmeester te dechargeren.  
 
De financiële verantwoording en het jaarverslag 2010 is inmiddels naar de 
gemeente opgestuurd. 

 
De Wijkraad bedankt de kascommissie voor hun bijdragen. 

 
2. Afwerking Zuiderparkweg. 

 
Op 18 januari hebben wij de gemeente gevraagd wanneer wordt de 
Zuiderparkweg eens afgewerkt. Dit is toch een project dat geen schoonheidsprijs 
verdiend.  

 
Het antwoord van de gemeente was dat dit project qua doorlooptijd geen 
schoonheidsprijs verdiend.  
Door velerlei omstandigheden is het werk stukje bij beetje vertraagd, en op het 
laatst nog door de slechte weersomstandigheden in november en december. De 
asfalteringswerkzaamheden voor de deklaag stonden gepland voor week 48 van 
vorig jaar. Maar helaas is dat niet doorgegaan.  

 
Om een goede kwaliteit asfalt deklaag te krijgen moet het een aantal dagen droog 
zijn en vooral moet de dagtemperatuur omhoog. Als een dunne deklaag 
aangebracht wordt op een koude onderlaag, met een lage buitentemperatuur en 
wat wind weten we op voorhand dat het fout gaat. Een gevolg is dat de asfalt zeer 
snel slijt en dus veel eerder vervangen moet worden. Dat zou wederom overlast 
betekenen (en dat is er genoeg geweest) en kapitaalvernietiging 
(gemeenschapsgeld).  

 
Wat we doen is:  
- we brengen rondom de putdeksels meer koud asfalt aan zodat deze minder            
  discomfort opleveren, 
- aanvullend plaatsen we waarschuwingsborden,  
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- en stellen het aanbrengen van de asfalt deklaag uit tot waarschijnlijk april (echter   
  zodra de weersomstandigheden het gaan toelaten wordt het project afgewerkt).  

 
3. Aanpassing van de bushaltes. 

 
Op 14 februari hebben we aan de gemeente gevraagd wanneer er een begin 
wordt gemaakt met aanpassingen van de bushalte in de Vondelstraat en 
Erasmusstraat. 

 
Antwoord van de gemeente was de bushalte in de Vondelstraat wordt eind van 
dit jaar aangepast. De bushalte aan de Erasmusstraat is geen geprioriteerde halte.  
Niet geprioriteerde haltes worden dit jaar niet aangelegd.  
Gemeente kan op dit moment niet melden of en wanneer zij hiermee aan de slag 
gaan. 

 
4. Werkzaamheden in de wijk. 

 
Aanleg fietsstraat in de Jacob van Maerlantstraat. Aanvang week 11 duurt 22 
weken. 
Aanleg fietsstraat Gestelseweg. Aanvang week 10 duurt 20 weken. 
Onderhoudswerkzaamheden in de Beethovenlaan. 

 
5. Kopersvereniging Meerendonk. 

 
De Wijkraad is benaderd door de voorzitter van de kopersvereniging Meerendonk, 
de heer Bloksma, met de vraag of de Wijkraad op het forum van de kopersvereni-
ging Meerendonk een bericht had geplaatst. Wij waren zeer verbaasd dat er een 
bericht was geplaatst namens de Wijkraad. Wij plaatsen nooit berichten op forums 
want wij hebben een eigen website waarop we berichten plaatsen. Wij vinden het 
als Wijkraad een zeer kwalijke zaak als wijkbewoners niet onder hun eigen naam 
maar de naam van de Wijkraad gebruiken om berichten op een forum te plaatsen.  
De Wijkraad zal nagaan wie de berichten heeft geplaatst en zal, zodra er meer 
bekend is, hier op terugkomen.  

 
6. Voorlichting over Veiligheid en Preventie 

 
 Het project 'Samen tegen inbrekers' loopt al enige tijd. Samen met burgers, wil de 

politie, het aantal inbraken en inbrekers terugdringen. De aanpak van woninginbrekers 
en het terugdringen van het aantal woninginbraken in de politieregio Brabant-Noord is 
één van de speerpunten van de politie.  

 
 Op Zuid is al meerdere keren gecontroleerd. 
 Alle auto’s die de wijk in komen en uitgaan worden door de politie gecontroleerd op 

zaken die te maken hebben met inbraak. 
 
 De vrijwillige aanwezigen wijkbewoners leggen dan het doel van de actie uit en geven 

de automobilist de volgende tip mee naar huis.  
 
 Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een 

andere situatie die u niet vertrouwd? Noteer dan zoveel mogelijk details en neem 
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direct contact op met de politie. Beter een keer te vaak bellen, dan belangrijke 
informatie niet met de politie delen. Bij heterdaad en noodsituaties is de politie te 
bereiken via 112, bij verdachte situaties (achteraf) via 0900-8844.  

 
 Om inbraak tegen te gaan hebben we aan Evert Jansen gevraagd om dat te komen 

vertellen. Evert is bekend van het AVRO-TV-programma “De Inbreker”. 
 
 In aansluiting op de presentatie van Evert Jansen geeft de heer van de Griendt aan wat 

de voordelen en nadelen zijn door brandgangen d.m.v. poorten af te sluiten. 
 
7.         Commissies 

 
         Commissie milieu en groen: uitbreiding commissie met Trude Baert. 

 
Commissie verkeer: uitbreiding commissie met Frans Baert. 
 
De veilig verkeersweek Zuid komt er weer aan. Verkeersweek zal gehouden worden 
van maandag 18 t/m vrijdag 22 april. 
Deelnemende basisscholen zijn Het Bossche Broek met 53 leerlingen en De Cirkel 
met 9 leerlingen.  
Er zullen weer talrijken verkeerscontroles door de politie worden uitgevoerd. 
Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
 
De wijkraad zal weer de fietskeuring verzorgen voor de Cirkel en de Bossche Broek 
school op 30 en 31 maart.. 
Donderdagmiddag 21 april organiseert de wijkraad weer de eindmanifestatie. 
 
Commissie bouwkunde: Uitbreiding commissie met Rob van de Ven en Jacques van 
Dijk 
 
De gemeente heeft 23 februari een gesprek gehad met de VVE Zuiderpassage. 
Donderdag 3 maart is er weer een vervolg gesprek geweest met Gemeente, VVE, 
ALDI en Zayaz over de Zuiderpassage.  
 
Commissie communicatie: commissie blijft ongewijzigd. 

 
  8. Rondvraag 
 

Door een wijkbewoner wordt gevraagd of er iets gedaan kan worden aan het parkeren 
van voertuigen in de  Philippus De Montestraat door Vervoerservice van Driel. 
Stadstoezicht licht toe dat deze allemaal een parkeervergunning hebben en dat er 
daardoor weinig aan te doen is. Advies wordt gegeven om hiervan het meldpunt op de 
hoogte te brengen. 
 
Een wijkbewoonster vraagt of er een prullenbak bij het Indië monument geplaatst kan 
worden. 
 
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. 
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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.  
 
Wijkbewoonster vraagt of op de kruising Zuiderparkweg-Vondelstraat de aanpassing-
en in de voetpaden voor rollatorgebruikers weer kunnen worden teruggeplaatst.  
 
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. 
 
Wijkbewoner meld dat er een voetgangersbord aan de Zuiderparkweg, richting het 
Zuiderpark niet op de juiste plaatst staat. 
 
Ondanks dat de slagboom weer is gesloten constateren wijkbewoners dat er toch weer 
auto’s op de Pettelaarseschans rond rijden. 

 
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.  
   

  9.       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 14 juni 2011. 

 


