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’s-Hertogenbosch  2020 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2019 van de Stichting Wijkraad Zuid aan. 

Voor uw eventuele reactie en/of vragen kunt u contact opnemen met:  

 

De heer G.H.F. Schouten 

Voorzitter  

Tel. (073) 6132310  

Mob.06-47330860 

E-mail: gerardschouten@wijkraadzuid.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________                        

    
Stichting Wijkraad Zuid,  Postbus 5036,     5201 GA  's-Hertogenbosch 

                                    e-mail: info@wijkraadzuid.nl                            www.wijkraadzuid.nl 
   www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid       www.twitter.com/wijkraadzuid 
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1.  Inleiding 

 

Dit jaarverslag beoogt een weergave te zijn van de voornaamste wetenswaardigheden en 

gebeurtenissen rond het functioneren van Stichting Wijkraad Zuid in 2019.  

Het jaarverslag is bedoeld voor alle wijkbewoners en voor alle personen en instanties waarmee de 

Wijkraad in haar functioneren bemoeienis heeft. De verslaglegging beoogt zowel het verschaffen 

van informatie als het afleggen van verantwoording. 

 

2. Wijkraadsleden 

 

De Wijkraad bestaat per ultimo t/m 31 december 2019 uit de volgende 9 personen: 

 

Gerard Schouten               (voorzitter) 

Maartje Waarts       (secretaris)  

Ingeborg  Fick                  (penningmeester)            

Trude Baert 

Frans Baert 

Jacques van Dijk 

Marie-Claire van Dijk 

Wil van den Heuvel 

Phyllis Winkens-Besems 

 

3.  Wijkraadvergaderingen 

 

Openbare wijkraadvergaderingen in 2019 hebben plaatsgevonden op: 

 

12 maart 

04 juni 

10 september 

10 december  

 

Besloten vergaderingen hebben in 2019 plaatsgevonden op: 

 

11 februari 

24 mei  

20 augustus 

22 oktober 

06 november 

19 november 

 

De wijkraadvergaderingen betreffen het normale overleg binnen de Wijkraad over alle 

onderhanden activiteiten en zijn openbaar voor wijkbewoners. 

 

Openbare wijkraadvergaderingen worden doorgaans ook bijgewoond door: 

 

 wijkteamleider (RBOR) 

 wijkmanager 

 wijkagent 

 stadstoezicht  

 politieke partijen 

 Brabants Dagblad 
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De plaats van de bijeenkomsten zijn in "Sociaal-cultureel centrum/lunchcafe In de roos"  

m.i.v. september in Sport Foyer Zuid. 

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn veelal om 22.15 uur afgelopen. 

Alle aanwezigen kunnen aangeven of zij de notulen toegestuurd willen hebben. 

 

 

4.  Thema's in de openbare wijkraadvergaderingen   

 

 

12 maart 2019:  

 

Tiny forest, Presentatie: Johan Mees, Stadsecoloog van de gemeente 

 's-Hertogenbosch.  

Sluiting van In de Roos.  

Voortgang dementievriendelijke gemeenschap Zuid. Presentatie: Anine Vloedgraven, 

wijkwerker  

in Zuid. 

------------------------------------------------------------------- 

4 juni 2019:  

Buurtbemiddeling 073, Presentatie Team buurtbemiddeling.  

Voortgang dementievriendelijke gemeenschap Zuid. Presentatie: Anine Vloedgraven, 

wijkwerker in Zuid. 

_____________________________________________ 

10 september 2019:  

Nieuwbouw Zuiderschans, Presentatie: de heer Kastelijn (architect) en de heer Mieras van Van 

Neynsel.  

Zuid aardgasvrij, Presentatie: de heer Urlings (projectleider)  

_____________________________________________ 

10 december 2019:  

Woonbootlocatie aan de Van Veldekekade, Presentatie: de heer Habraken, Juridisch 

beleidsmedewerker van de gemeente 's-Hertogenbosch en de heer Reinoud Crince, 

Stedenbouwkundige van de gemeente 's-Hertogenbosch.  

Informatiemarkt Zuid Actief, Presentatie, Sami Senzin, wijkwerker in Zuid en Onno van 

Rijsbergen, wijkbewoner. 

______________________________________________ 

 

De thema's beogen gericht aandacht te geven aan onderwerpen die voor wijkbewoners interessant 

zijn. Gestreefd wordt naar inleidingen door geloofwaardige materiedeskundigen en een levendige 

dialoog met de aanwezige wijkbewoners. 

 

Naast bovenstaande thema's wordt op deze bijeenkomsten ook mededeling gedaan van de stand 

van zaken rond actuele wijkraadthema’s. 
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De thema's die in de openbare wijkraadvergaderingen besproken worden vinden plaats in 

"Sociaal-cultureel centrum/lunchcafe In de roos" en vanaf september in Sport Foyer Zuid en 

beginnen om 20.00 uur. Voor elke bijeenkomst worden aparte uitnodigingen huis-aan-huis in de 

wijk verspreid. 

 

 

5.  Contacten buiten de wijk 

 

Gemeenschappelijk wijkradenoverleg met de gemeente. 

Het bewonersradenoverleg (voorheen wijkradenoverleg) wordt voorgezeten door Hans 

Migchielsen (hoofd Wijkmanagement). 

 

De voorzitters van alle Wijkraden voeren periodiek overleg met (hoofden van) gemeentelijke 

diensten over wijkoverschrijdende zaken zoals de toegankelijkheid en zorgvuldigheid van 

gemeentelijke diensten in het contact met de burger, subsidie van wijkraadswerk e.d.  

 

Overleg bestuur van de Wijkraad met de fracties in de gemeenteraad over allerlei zaken. 

 

 

6.  Publiciteit 

 

De Nieuwsbrief wordt ongeveer twee weken vooraf aan een openbare wijkraadsvergadering huis 

aan huis in een oplage van 4100 stuks in Zuid verspreid. In de Nieuwsbrief wordt verslag gedaan 

van alle relevante zaken in de wijk en van openbare wijkraadvergaderingen. Tevens staan hierin 

de data van de vergaderingen en themabijeenkomsten. 

Tevens worden de bewoners uitgenodigd via het Brabants Dagblad, Stadsblad en Bossche 

Omroep. Ook de schrijvende pers wordt uitgenodigd om verslag te doen in hun uitgaven. 

De Nieuwsbrieven worden ook digitaal gestuurd naar het college en raadsleden alsmede naar  

verschillenden ambtenaren. 

  

Agenda’s worden verstuurd naar: 

 

 College van Burgemeester en Wethouders  

 Politieke partijen 

 Brabants Dagblad   

 Bewonerscommissies/buurtverenigingen in zuid 

 Stadstoezicht 

 Wijkteamleider 

 Wijkagent 

 Wijkmanager  

 Openbare Ruimte en Verkeer  

 

 

7.  Participatie van wijkbewoners 

 

De openbare wijkraadvergaderingen en themabijeenkomsten worden gemiddeld door 35 tot 110 

bewoners bijgewoond. Er is vanuit de wijk veel interesse in ontwikkelingen binnen de wijk. Het 

bijwonen van openbare wijkraadvergaderingen door bewoners van buiten de wijk vindt steeds 

meer plaats. Ook politieke partijen zien wij steeds meer naar onze vergaderingen komen.  
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8.  Werkwijze Wijkraad 

 

De Wijkraad kent een vijftal commissies die worden gevormd door de volgende wijkraadsleden: 

 

 milieu en groen  Ingeborg Fick 

   Trude Baert 

   Maartje Waarts 

 

 verkeer   Gerard Schouten 

   Frans Baert 

ondersteuning  Jacques van Dijk 

 

 

 stedenbouwkunde Gerard Schouten 

Jacques van Dijk 

Phyllis Winkens Besems 

 

 

 communicatie  Gerard Schouten 

Phyllis Winkens Besems 

ondersteuning   Marleen van den Broek 

 

 

 seniorenmiddagen Jacques van Dijk 

     Wil van den Heuvel 

     Marie-Claire van Dijk 

 

In een werkgroep zit minimaal een wijkraadslid met daarbij, afhankelijk van de te verrichten 

inspanning, het belang of de belangstelling een aantal wijkbewoners. 

 

 

9.  Belangrijke gebeurtenissen in 2019 

 

 Veilig Verkeersweek Zuid. 

 Fietsstraat in Zuid. 

 Ontwikkeling Zuiderschans.  

 Bouwplannen in de Mozartsingel. 

 Invoering vergunninghoudersparkeren in Zuid. 

 Plantentuin in het Zuiderpark. 

 Zuid een dementievriendelijke gemeenschap 

 Ontwikkelingen Zuid Willemspark 

 Ontwikkelingen A2. 

 

Wat niet goed is gegaan in 2019 

 

 Snelheid terug brengen van het verkeer in de wijk. 

 

Wat hebben wij gedaan met de snelheden in de wijk? 

De gemeente verzocht uit te zoeken op welke momenten van de dag de flinke 

overschrijdingen plaats vinden zodat er op die momenten gehandhaafd kan worden. 

 

Inmiddels is bekend welke straten het zijn waar op bepaalde tijdstippen goed hard wordt 

gereden en hebben de wijkagent en de wijkraad de rapporten ontvangen.   
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10.  Aandachtspuntenlijst voor 2020 
 

 Veilig Verkeersweek Zuid.  

 Organiseren van thema's in de openbare wijkraadvergaderingen.   

 Ontwikkeling Zuiderschans. 

 Ontwikkeling Hostel.  

 Zuid een dementievriendelijke gemeenschap.  

 Zuid een Zorgzame wijk. 

 Speerpunten in de wijk 

 Voorbereiding Visie Energielandschap. 

 Ontwikkelingen A2. 

 Vergunninghoudersparkeren in Zuid. 

 Controles op verkeerssnelheden in de wijk. 

 Verdere zaken die onze aandacht vragen. 

 

 

11.  Dagelijks Bestuur Stichting Wijkraad Zuid   

 

Gerard Schouten                                            Maartje Waarts 

Voorzitter  Stichting Wijkraad Zuid             Secretaris Stichting Wijkraad Zuid  

   

Ingeborg Fick 

Penningmeester Stichting Wijkraad Zuid 


