Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

15-06-2010

Aanwezig

:

Gerard Schouten, , Bep Mei, Pierre Schmeitz,
Corry Schouten, Ingeborg Fick, Jan Simons,
Diny Tijbosch

Afmelding

:

Willem van der Hoeff (wijkraadslid)

Bezoekers

:

53

Gast

:

Marc Evers, accountmanager Economische
Zaken gemeente ‘s-Hertogenbosch

Aanwezige politieke partijen

:

Pers

:

Marc Brink, Brabants Dagblad

___________________________________________________________________________
1.

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2.

Vaststellen notulen 16-03-2010
De notulen van 16 maart 2010 zijn vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en verzonden post
Ingekomen stukken:
Brief van de gemeente met als onderwerp Wijkactie.
Brief van de gemeente met als onderwerp Informatie werkzaamheden Zuiderparkweg.
Verzonden post:
23-03-2010. Brief naar wethouder Eigeman betreft het parkeren rondom het rugbyveld.
Geen antwoord op gekregen.
05-04-2010. Brief naar de burgemeester dhr. Rombouts met als onderwerp Citymoves.
Geen antwoord op gekregen.
05-04-2010. Brief naar dhr. M. Yildiz van de afdeling Openbare orde en veiligheid met
als onderwerp Citymoves.
Geen antwoord op gekregen.
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4.

Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande
openbare wijkraadsvergaderingen
Aandacht voor de verkeersveiligheid, plantenbakken en sluipverkeer in de
Demostheneslaan / Aristoteleslaan.
Dhr. Verschuur (BOR) geeft aan dat er geen plantenbakken meer beschikbaar zijn.

5.

Mededelingen van het bestuur
1. Er is een evaluatie geweest van het wijkgericht werken. Onderling ervaringen uit
wisselen en feedback te geven op de werking van het ingezette instrumentarium van
wijkgericht werken zoals: wijktafels, wijkmanagers, wijknieuwsbrieven, de
regeling bewonersinitiatiefgeld (BIG) de wijkwerkbezoeken van het college en het
professionalsoverleg in de wijken. Deze gesprekken zijn in 3 avonden gehouden.
Wijkraad Zuid heeft op 27 april aan het gesprek deelgenomen.
10 juni zou er een vervolg zijn gezien de korte voorbereidingstijd laat dat nog even
op zich wachten. Planning is na de zomervakantie.
Wij hebben wel een weergave van de gesprekken over de evaluatie van het
wijkgericht werken ontvangen.
2. Opzetten van een belastingcursus op de manier zoals die wordt gegeven op locatie
De Westhoek. Volgende keer meer te lezen in de nieuwsbrief en de vraag of voor
deze cursus belangstelling in de wijk bestaat.
3. Eindelijk is er een in rijverbod voor een gedeelte van de Limietlaan. Er zijn
uitzonderingen voor de aanwezigen clubs.
4. Wijkraad heeft bij de politieke partij “De Bossche Groenen” geïnformeerd naar
het ziek zijn van de bomen aan de Zuiderparkweg die moeten verdwijnen. Immers
op de Parade blijven de bomen nu ook weer staan.
5. Het hostelproces gaat weer van start. Voor 1 november moeten de 2 locaties in
Zuid en Oost bekend zijn.
6. Wijkactie. Schoonmaak actie in de wijk. Oproep aan de aanwezigen om zich aan
te melden. Voorwaarden tot actie is dat er 20 bewoners zich aanmelden.
7. Herinrichting van de pleintjes in de Jacob van Maerlantstraat is voltooid. Mooie
speeltoestellen voor de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Om de wipkip heen ontbreken nog
de rubber tegels.
8. Sociale kijk op de wijk. Sociale kijk op de wijk is een interne rapport van de
gemeente dat wijkinformatie geeft over alle Bossche wijken.
In het rapport staat onjuiste informatie over de wijk Zuid en Wijkraad Zuid.
Voor nadere uitleg over deze onjuiste informatie is vandaag naar Rens Jeunink en
naar het hoofd van het managementteam Toon van den Brink een mailtje gestuurd.

6.

Evaluatie van het dansfestival Citymoves gehouden 13 mei 2010 op de Pettelaarse
Schans
Reactie van wijkbewoners.
Het Bossche Broek heeft als natuurgebied ernstig geleden. Het geluid van Citymoves
was de oorzaak dat de vogelstand tot een minimum is uitgedund.
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Ooggetuigen zagen dat grote zwermen vogels de vlucht namen toen Citymoves hun
rust verstoorde. Als 's-Hertogenbosch zijn grote groene long wil behouden moet het
gemeentebestuur de moed hebben alle storende geluiden daar uit te bannen.
Dat betekent o.a. dat er geen enkel motorisch geluid of hard klinkende
geluidsapparatuur mag worden toegelaten.
Ook wijst men er op dat in tal van andere steden de voetbalstadions gebruikt worden
voor luidruchtige evenementen waarbij massa's deelnemers volledig aan hun trekken
komen. Voorbeeld daarvan is het PSV stadion Eindhoven, ARENA Amsterdam en
GELREDOME Arnhem. Dat zou ook moeten kunnen in stadion de Vliert. Daar zijn
ook ruime parkeer mogelijkheden. Ook zou de Brand nog een optie kunnen zijn.
Er is bij de Wijkraad geen enkele klacht over het evenement binnen gekomen.
Wijkraad vindt wel dat er een aantal zaken beter moeten worden geregeld zoals
kruisingen die niet of slecht waren afgesloten en onbemand waren zoals:
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 wildplassers gezien.
7.

Laatste ontwikkelingen rondom de Zuiderpassage en terugkeer Aldi.
Gast is Marc Evers, accountmanager economische zaken gemeente
’s-Hertogenbosch
Aldi is een grote bepalende factor als het gaat om de Zuiderpassage. De gemeente kan
de Aldi hierin alleen tegemoet komen door de benodigde grond op de Zuiderpassage
aan hen toe te kennen. Ook is er een vereniging van eigenaren welke haar volledige
medewerking moet verlenen.
Marc Evers licht toe dat 2 leden van de vereniging van eigenaren een idee hebben
ontwikkeld. De ideeën van Aldi en Zayaz (als leden van de VVE) is door het VVE
bestuur aan de leden gepresenteerd. Dit werd goed ontvangen door de vastgoedeigenaren. (plan was niet openbaar). Verdere stappen zijn nog niet bekend bij de
gemeente. Er zal ook voldoende draagkracht moeten zijn binnen de VVE. Gemeente
heeft wel kennis genomen van de presentatie met betrekking tot het plan. Gezocht moet
nog worden naar uitbreiding van parkeerplaatsen. Zayaz zal hoogst waarschijnlijk over
2 weken met een website in de lucht komen waarin de plannen worden gevisualiseerd.
De gemeente is bezig met uitbreiding van het marktje op de zaterdag met een viskraam
en de invulling van een standplaats met groente en fruit van maandag t/m vrijdag.
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Als eerste komt Robert Smits in aanmerking voor deze standplaats. Gemeente heeft
inmiddels al contact met Robert opgenomen.
8.

Commissies
Commissie milieu en groen:
1. Commissie is naar een bijeenkomst geweest georganiseerd vanuit het CCC over de
ontwikkeling Zuiderplas/Pettelaarschans.
2. Op 25 mei heeft de commissie een bijeenkomst gehad met belanghebbende over het
zwerfvuil in de omgeving Pettelaarpoort en St.Janslyceum. Er zal in een volgende
bijeenkomst naar concrete oplossingen worden gezocht.

9.

Rondvraag
Vragen van wijkbewoners en de antwoorden daar op.
Tussen de flats van Maerlantstraat en de Ruusbroecstraat en de binnenplaats staan
auto's op de doorgaande weg. Auto's worden buiten de bestaande parkeervakken
geplaatst. De rijstrook wordt hierdoor voor hulpdiensten erg smal. Zou daar door
Stadstoezicht naar gekeken kunnen worden. Wijkraad zal contact opnemen met
Stadstoezicht.
Zijn er wettelijke afstanden bepaald tussen woningen en afvalbakken voor glas en
dergelijke? Volgens dhr. Verschuur is hier geen regel voor.
Kunnen de bakken die nu op de kruising Zuiderparkweg/Vondelstraat staan verplaatst
worden naar de kruising Zuiderparkweg/Erasmusstraat?
Dat is geen optie want ook daar gaat men bouwen.
Mogelijkheid is als de ALDI terugkomt in de Zuiderpassage de bakken dan verplaatst
kunnen worden richting ALDI.
Bij het hondenuitlaatveld aan de Zuiderparkweg zitten gaten onder het hekwerk. Kan
daar iets aan gedaan worden want kleine honden kruipen er onder door. Dhr. Verschuur
geeft het telefoonnummer 6155555 door waar met men over dit soort zaken naartoe kan
bellen.
Kan de Pettelaarseweg een 30 km. weg worden. Dit kan niet omdat de Pettelaarseweg
een doorgaande weg is en dus 50 km moet blijven.

10.

Sluiting 22.10 uur
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar
inbreng, en hoopt allen weer te zien op de volgende vergadering op dinsdag 14
september 2010.
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