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:
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:

_
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:
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Afgemeld met kennisgeving :

Willem van der Hoeff (wijkraadslid)
Ingeborg Fick (wijkraadslid)
Hanneke Welten (raadslid TON)
Inke Katoen (raadslid PvdA)
Govert Schermers (raadslid VVD)

Brabants Dagblad
:
___________________________________________________________________________
1.

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2.

Vaststellen notulen 14-09-2010
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en verzonden post
Ingekomen post:
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1. Gemeente Den Bosch afdeling Welzijn over Hostel in Zuid
2. Gemeente Den Bosch afdeling Openbare Ruimte en Verkeer over aanleg openbare
verlichting
3. 2 x Gemeente Den Bosch afdeling Bouwen over lichtmasten in het Zuiderpark
Verzonden post:
1. Aan dhr. AGJM Rombouts burgemeester Den Bosch betr. verlichting Zuiderpark
2. College B&W betr. verlichting Zuiderpark
3. Gemeente Den Bosch t.a.v. Hostels over hostels
4. 2 x aan wijkbewoner betr. grasmat langs Zuiderparkweg
5. College B&W betr. aanleg openbare verlichting
6. Groen Links Den Bosch betr. aanleg openbare verlichting
4.

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

1. Waarom is de slagboom nooit meer gesloten op de Pettelaarse Schans?
Heeft te maken met de ballonvaart. Na het circus wordt de slagboom weer in werking
gesteld.
2. De fietsbandgleuf in de fietstegels aan de Bazeldonkflat worden door de borstelwagen
vol geborsteld met onkruid waardoor ze niet meer gebruikt kunnen worden.
Kan hier iets aan gedaan worden.
Is inmiddels opgelost.
3. Kan in het bruggetje achter het Sint Janslyceum de houtdraadbout die in een plank van
het brugdek uitsteekt weer in het brugdek gedraaid worden. (bout komt ver boven de
plank uit)
Is inmiddels opgelost.
4. Kan de achterkant van de Bazeldonkflat ook meegenomen worden op de veegroute,
want dit gebeurd bijna nooit.
Is opgelost.
5. Klachten van wijkbewoners die melden dat hele straten niet meer geveegd worden.
Kunnen alle straten weer in de veegroute worden opgenomen?
Henk Verschuur geeft het een en ander door.
 Hoofdwegen en wegen bereikbaar met grote veegwagen 1 maal per 4 weken vegen.
 Winkelcentra 2 maal per week vegen waarvan 1 maal per week gelijktijdig met blazen.
Dit gebeurd op woensdag en op vrijdag,
 Op maandag wordt er papier geprikt.
 Woongebieden deze worden om de 6 weken geveegd afhankelijk van vorst, vakantie
enz.
 Meldingen van illegale stort. Wordt binnen 2 dagen maar meestal dezelfde dag nog
opgehaald.
 Afvalstoffendienst haalt op melding de illegale bijzettingen bij de containers weg.
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5.

Mededelingen van het bestuur
1. Bewoners rondom het gedeelte van het Zuiderpark gelegen tussen de Zuiderparkweg,
Wagnerlaan en de Cesar Franclaan vragen of er iets gedaan kan worden aan de grasmat
die veel te lijden heeft van overstekende fietsers en auto’s. Duidelijke sporen in het
gras en nabij de hondenuitlaat wordt er vaak op het gras geparkeerd. Oplossing zou
kunnen zijn paaltjes of stenen te plaatsen langs de grasmat.
Toezegging van de gemeente is dat zodra de Zuiderparkweg klaar is de grasmat wordt
geëgaliseerd en wordt ingezaaid. De gemeente wil dat gedeelten van het Zuiderpark
aanpakken. De manier waarop is nog niet helemaal duidelijk ook niet of de
werkzaamheden in het voorjaar of na de zomer 2011 zullen plaats vinden.
2. Wijkactie. Schoonmaakactie in de wijk.
Elf wijkbewoners hebben zich aangemeld. Verschillende keren contact met de
gemeente gehad. Gemeente zou actie ondernemen. Helaas is dat niet gebeurd.
3. In de gemeentelijke begroting 2011 staat: “In samenhang met de aanpak van onveilige
plekken gaan we de openbare verlichting verbeteren”.
In dit kader heeft de Wijkraad voor de tweede keer gevraagd om te onderzoeken naar
mogelijkheden om fietspaden in het Bossche Broek te voorzien van verlichting.
Verlichting geplaatst op een bescheiden aantal plaatsen voorzien van zuinigen LEDlampen die reageren op bewegingen van fietsers.
Na aanleiding van het verzoek stelt de gemeente voor om een witte belijning toe te
passen op het fietspad. Hierdoor wordt de zichtbaarheid van het fietspad sterk
verbeterd. In combinatie met een goede fietsverlichting zou dit de situatie sterk
verbeteren.
4. Wijkspeelplaats Zuiderpark.
Er zijn inmiddels 2 bijeenkomsten geweest over dit onderwerp.
De van Maerlantschool is wederom ingeschakeld om met plannen te komen voor de
inrichting van het park.
5. Op 7 oktober zijn er door de rugbyclub 3 lichtmasten in het Zuiderpark geplaatst.
Wijkraad heeft burgemeester Rombouts hiervan op de hoogte gebracht.
Bij een eerder wijkschouw had de burgemeester al eens aangegeven dat er geen vaste
lichtmasten in het park komen te staan. Wel is er de mogelijkheid dat de rugbyclub
draagbare masten kunnen neer zetten die na afloop weer worden meegenomen.
Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd tussen de rugbyclub en de wijkraad en
rugbyclub met de gemeente om te komen tot verwijdering van de lichtmasten. Dit
heeft niet geleid tot het gewenste resultaat.
Daarom heeft de gemeente een vooraankondiging bestuursdwang aan de rugbyclub
gestuurd. Dat betekent dat de club in de gelegenheid is gesteld zelf tot verwijdering
van de masten over te gaan.
Inmiddels zijn de masten verwijderd.
Een wijkbewoner vraagt wie de kosten moet betalen voor het herstellen van
bandensporen die door een kraan zijn gemaakt om de 3 lichtmasten te plaatsen en te
verwijderen.
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6. Vanaf januari komt er een visboer naar de Zuiderpassage.
Niet op de zaterdag tijdens het marktje maar op de vrijdag.
7. Aan Henk Verschuur (BOR) gevraagd of er iets aan de enorme plas water op de
kruising Zuiderstrandweg/Sterrebosweg gedaan kan worden.. Henk gaat het oplossen.
8. Oproep gedaan aan wijkbewoners om deel te nemen aan het project “Samen tegen
inbrekers”.Twee wijkbewoners hebben zich aangemeld.
9. Een aantal bewoners aan de Zuiderparkweg hebben gevraagd wat voor bomen er
worden teruggeplaatst. Volgens Henk Verschuur (BOR) is het de bedoeling dat op de
gehele Zuiderparkweg dezelfde bomen worden teruggeplant. De keus is gevallen op
een Iep, Ulmus new horizon.
10. Stand van zaken rotonde Zuiderparkweg/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. De gemeente wil er toch een rotonde
aanleggen.
11. Vrijdag 10 december j.l. is het plan Zuiderpark-Stadswalzone besproken bij de Raad
van State. Tegen eind januari 2011 zal de uitspraak zijn.
12. Weghalen van de TNT-brievenbus op de Zuiderparkweg nabij de Zuiderpassage.
13. Vraag aan Jan van ’t Erve (politie) om in de avond en de nacht een kijkje te nemen op
de Pettelaarse Schans. Er gebeuren daar vreemde dingen o.a. hard rijden en tollen met
auto’s en handel in drugs.
Tevens het verzoek om eens te controleren achter de huidige tennisbanen waar ook in
de avond en de nacht hard wordt gereden en tollen met auto,s.
14. Vraag aan Henk Verschuur: Is het mogelijk dat de perenboompjes in de Hadewychstraat vervangen kunnen worden n.a.v. dat rijpe peertjes die op de grond vallen en een
vieze drab gaan vormen, tevens trekt het veel wespen aan.
Henk zal proberen in het volgend plantseizoen de bomen te vervangen.
15. Op het Homeruspad zijn veel bomen weg. De vraag is komen die terug?
Henk Verschuur zegt toe dat de boompjes terug komen en zullen goed beschermd
worden tegen vandalisme.

6.

Wat willen we in de toekomst met de Zuid Willemsvaart
Alle ideeën worden genoteerd en aan de planmakers bij de gemeente doorgeven.








Kanaal open houden voor doorvaart van de pleziervaart
Aanlegsteigers plaatsen
Een jachthaven realiseren
Kanaal verbinden met de singels in Zuid
Rechte brede oevers maken (boulevardachtig idee)
Cafés langs de oevers waar de mensen kunnen flaneren
Woonboten in het kanaal
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7.

Bruggen voor voetgangers over het kanaal
Stadscamping

Aanleg fietsstraat en fietsstroken in Zuid
Er is op woensdag 17 november een inloopmiddag geweest over de aankomende
werkzaamheden.
Wijkraad heeft nogmaals uitleg gegeven over de aanleg van de fietsstraat en
fietsstroken in Zuid.

8.

Commissies
Commissie milieu en groen:
Op 13 december wederom een bijeenkomst bijgewoond over visievorming Zuiderplas.
Gemeente heeft inmiddels met alle belanghebbende partijen gesproken.
Er zijn 3 scenario’s opgesteld die als voorstel naar de gemeenteraad worden gestuurd.
Commissie verkeer:
Volgend jaar zal er wederom een veilig verkeersweek worden georganiseerd op Zuid.
Commissie bouwkunde:
Op 19 november heeft de commissie een gesprek gehad met de gemeente over de
ontwikkelingen van de Zuiderpassage. Er wordt door de VVE gewerkt aan een plan
voor het tussengedeelte van de Zuiderpassage. Er is een architect ingeschakeld voor de
ontwikkeling van dat gedeelte.
Commissie communicatie:
Volgende Nieuwsbrief komt 5 maart 2011 weer uit.

9.

Rondvraag
Aanwezigen maken geen gebruik van de rondvraag.

10.

Sluiting 21.45 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 15 maart 2011.
Prettige feestdagen en een gezond 2011.
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