
Bedankt 
 

In de laatste nieuwsbrief van dit jaar bedankt Wijkraad 

Zuid alle wijkbewoners 

en professionals die 

zich in het afgelopen 

jaar met enthousiasme 

hebben ingezet voor 

onze wijk Zuid en ho-

pen dat wij wederom in 

2017 op hun inzet mo-

gen rekenen. Bestuur 

van Wijkraad Zuid 

wenst U prettige Kerst-

dagen en een gezond en 

voorspoedig 2017. 
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Postbus 5036 
5201 GA ‘s-Hertogenbosch  

Website : www.wijkraadzuid.nl 

E-mail : info@wijkraadzuid.nl 
Telefoon : 073-6132310    

www.twitter.com/wijkraadzuid  

www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid  
Verschijnt 4 keer per jaar 

voor bewoners van Zuid 

Kom Je Buiten Spelen Buitenspeeltuin 
 

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom! 

Wij kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken. Wij bieden onze vrijwilligers veel leu-

ke contacten met kinderen en ouders en gezelligheid met collega’s. De werkzaam-

heden bestaan uit het innemen, uitlenen en controleren van het speelgoed en zicht 

houden op de kinderen tijdens de openingstijden. Twee keer per week zijn er twee 

vrijwilligers aanwezig in de speelgoed uitleen service. De tijdsduur per keer is ge-

middeld 3 uur. Tijdens het werk in de uitleenservice mogen kinderen gewoon mee-

DINSDAG 13 DECEMBER 2016  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

 

komen. Naast het meedraaien bij de uitleen, zijn er ook an-

dere taken. Deze worden gezamenlijk uitgevoerd door alle 

vrijwilligers die helpen.  

Wil je als vrijwilliger ons team komen versterken? Lijkt het 

je leuk om in de speelgoed uitleenservice te komen werken? 

Dan kun je tijdens de openingstijden (elke maandag en 

dinsdag van half drie tot half vijf) langs komen bij de Wijk-

speelplaats ‘t zuidje aan de Henriette R. Holstlaan 5216 SK 

gelegen in de buurt De Meerendonk.  

De speelplaats bevindt zich over het bruggetje. Even bellen 

kan ook met een van onze vrijwilligers, telefoonnummer 

0655322473 (te name van Simon van den Biggelaar, Wijk-

werker Divers). Hij zal je dan in contact brengen met onze 

vrijwilligers.  

Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar:  

buitenspelen5216@outlook.com. Wij zullen dan zo spoedig 

mogelijk contact met je opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

vrijwilligers uit zuid 

 

Openbare wijkraadvergadering 13 december 

 
Belangrijke punten in deze openbare wijkraadvergadering 

zijn: 

 

De aankleding van het Zuiderpark, (vliegtuigjes en de 

speelbomen). Presentatie: William Jans, gemeente  

’s-Hertogenbosch. 

 

Informatie over buurtpreventie. Tevens kunnen wijkbewo-

ners zich tijdens deze avond aanmelden voor deelnamen in 

het  buurtpreventieteam Zuid. Hoe meer wijkbewoners 

deelnemen, hoe veiliger onze wijk. Aanwezig zijn politie, 

gemeente en buurtpreventieteam leden. 

 

Als laatste nemen we afscheid van wijkagent Jan van ’t 

Erve en zal de nieuwe wijkagent zich voorstellen.  

‘t Scheidpunt      
                                                 
Vanaf 1 januari 2017 zal ‘t Scheidpunt in onze wijk Zuid 

iedere week aanwezig zijn op:  

Maandag van 13.00-15.30 uur op het parkeerterrein van 

de Zuiderpassage aan de Zuiderparkweg. 

Daarnaast zal ‘t Scheidpunt eenmalig aanwezig zijn op 

vrijdag 2 december 2016 van 15.30-17.00 uur. 

 

Wat kunt u bij ‘t Scheidpunt inleveren? Batterijen, blik en 

metalen, brillen, frituurvet, kabels, klein wit- en bruin-

goed (alles met een stekker of op batterijen maar kleiner 

dan 50 cm x 50 cm x 50 cm), mobieltjes, printercartrid-

ges, spaarlampen, stekkers, lampenolie, petroleum, be-

strijdingsmiddelen/insecticiden, verf, lak, verfproducten 

als terpentine/thinner/afbijtmiddel/verfverdunner/kwast-

reiniger en wasbenzine, medicijnen, kwikthermometers, 

injectienaalden, accu's, benzine, motorolie, afgewerkte 

olie/remolie en oliefilters. 



 

.S-PORT 
 

’S-PORT zoekt nog nieuwe leden voor haar groepen van de 

50Plus Sport in uw wijk. 

Dit is een leuk, gezellig en sportief beweegprogramma, met 

o.a. aandacht voor conditie, beweeglijkheid, spierkracht en 

sportspelen.  U kunt geheel op eigen niveau meedoen. U 

krijgt les van een leuke en professionele docente. Per les 

kost het nog geen € 3,00. 

 

Waar:  Sportzaal Weberstraat  

  Weberstraat 2 

  5216 EX ‘s-Hertogenbosch 

Wanneer: dinsdag  14.30 – 15.30 uur  

Kosten            € 37,50 per kwartaal 

                       € 7,50 éénmalig inschrijfgeld 

 

Waar:  Sportzaal Rijnstraat 

                       Rijnstraat 561 

                       5215 EJ ‘s-Hertogenbosch 

Wanneer: donderdag   15.30 - 16.30 uur 

Kosten:          € 37,50 per kwartaal;  

                       €  7,50 éénmalig inschrijfgeld 

 

Waar:  Sportzaal Brede Bossche School Nieuw Zuid  

                       Jac. van Looystraat 5 

                       5216 SB ‘s-Hertogenbosch 

Wanneer: donderdag  19.00 – 20.00 uur  

Kosten:       € 37,50 per kwartaal 

                       €  7,50 éénmalig inschrijfgeld 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met  José van den 

Broek van de afdeling Sport en Recreatie,  

Gemeente ’s-Hertogenbosch tel. 06 52584108   

sport@s-hertogenbosch.nl     www.s-port.nl 

 
Wijk- en Dorpsbudget (W&D-budget) 

 
Per 1 januari 2017 gaan enkele subsidieregelingen geheel of 

gedeeltelijk verdwijnen. Het Wijk- en Dorpsbudget komt 

daarvoor in de plaats. Eén subsidie voor en door bewoners 

die in hun buurt aan de slag willen. Bewoners zijn per slot 

van rekening dé deskundigen in hun eigen straat of buurt. 

In de nieuwe subsidieregeling geldt een aantal uitgangspun-

ten. De belangrijkste zijn: We onderscheiden 14 wijken/

dorpen en per gebied komt er een budget.  Voorstellen van 

inwoners worden beoordeeld. Dat doet een bewonersad-

viesgroep (BAG) of dorpsraad. In ieder geval een platform 

met voldoende kwaliteit en ondersteuning in de wijk of 

dorp. In Zuid is er inmiddels een bewonersadviesgroep die 

de voorstellen van inwoners van Zuid gaan beoordelen. 

 

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 06-09-2016 
 

Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    

      Baert, Frans Baert, Maartje 

   Waarts, Ingeborg Fick en 

      Jacques van Dijk                                          

Afwezige wijkraadsleden    :    --   

              
Gast(en)        :   Mantelzorgconsulent Akkie 

         de Rouw, Marie-louise  

         Claessens, wijkmanager  

         Zuid  

 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 

Beheer Openbare Ruimte  :    Mike Stoffels 

 

Politie Brabant-Noord   :    -- 

 

Stadstoezicht                        :  Henk Lambooij 

 

Politieke partijen                 :   Gerdien de Wal (VVD) 

 

Bezoekers                             :  30 

Brabants Dagblad               :   -- 

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering en heet iedereen welkom. 

   

2. Vaststellen Notulen 07-06-2016 

 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Evaluatie van actiepunten  

 
- VVE Zuiderparkweg/ Pettelaarseweg: Er is al meerdere 

malen gevraagd om een extra lantaarnpaal om veiliger het 

parkeerterrein op te kunnen rijden. Helaas nog steeds een 

negatieve reactie. LED verlichting is besteld. Gereed 

  
-Vivaldistraat/ Mozartsingel: Het is op sommige plekken 

lastig om met een wat grotere auto de draai naar de garage-

boxen te maken. Kan de gele streep worden doorgetrokken? 

Gereed 

 

- In het wegdek in de Coornhertstraat zitten grote gaten door 

diversen bouwwerkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de Li-

mietlaan en de Van Veldekekade.  

 

- Achteraan bij de Gestelseweg zijn reparaties aan het fiets-

pad niet goed gegaan: zitten nu hele dikke bulten. Dit is be-

kend, is op meerdere plekken zo.  Beheer openbare ruimte 

is ter plaatse geweest en heeft niets bijzonders waargeno-

men 

 

- In de Vergiliuslaan is dezelfde lantaarnpaal voor de 5e keer 

uit de grond gereden. Lantaarnpaal staat ongelukkig, 

maar weer recht 

 

- De kapsalon in de Zuiderpassage heeft veel last van rom-

mel door hangjongeren. Deze zitten vaak en lang op de 

bankjes en laten dan veel rommel achter. De vraag is of het 

bankje weg mag.  Gereed 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 13 december 2016 

dinsdag 7 maart 2017  

dinsdag 6 juni 2017  

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

Vragen vanuit de bezoekers:  

 

Blijft het geld van de wijk? 

-Ja, dit blijft in de wijk, aldus mevrouw van de Wal. (VVD)  

Tijdens de stedelijke bijeenkomst zal dit worden meegeno-

men. 

 

Is er geen kans op frictie tussen bewoners? 

-Niet meer dan nu bij het indienen van een initiatief. Er zal 

nog steeds draagvlak nodig zijn. 

 

Is het een bezuinigingsmaatregel? 

-Nee, alle subsidies zijn samengevoegd en niet verminderd. 

 

6. Vergunninghoudersparkeren Zuid  

 
Na de vorige vergadering zijn er veel mailtjes binnen geko-

men met vragen en opmerkingen. 

Deze zijn doorgezet naar stadstoezicht. 

Per 1 augustus is het gebied uitgebreid. 

Nu komen er al klachten binnen van straten aansluitend aan 

het gebied, waar nu de parkeerdruk toeneemt. 

Dit geldt onder andere voor de Socratesflat. 

Waar er eerst onvoldoende draagvlak/ reacties waren, is daar 

nu wel behoefte aan parkeervergunningen. 

Er zijn de afgelopen tijd meerdere enquêtes geweest en is er 

meerdere malen bij diverse VVE’s aangegeven dat dit een 

wezenlijk gevolg zou kunnen zijn. 

Er is helaas geen gehoor gegeven aan de oproep om op de 

enquête te reageren en voor een vergunning te stemmen. 

 

7. Rondvraag 

 
-25 september is er een creatieve markt in de Zuiderpassage. 

-Er zijn weer seniorenmiddagen gepland bij in de Roos. Zie 

de evenementenkalender op de website. 

-Er is bericht binnen gekomen van Studio Strak Plan, het 

architectenbureau wat zich bezig houdt met de ontwikkeling 

van de Zuiderpassage:   

Vanwege te trage besluitvorming van partners en het niet op 

orde krijgen van de financiën zijn ze gedwongen te stoppen 

met het project. Ook Avans kan geen medewerking meer  

garanderen met ingang van dit schooljaar.  

Hierdoor kan de planning en kwaliteit niet worden gewaar-

borgd. De voorzitter van de VVE Zuiderpassage is aanwezig 

en weet nog van niets. 

- Zijn er initiatieven in de wijk en is hier budget voor nodig: 

www.kernmetpit.nl    

Een initiatief van de Heidemaatschappij. 

-De vuilcontainers bij de Jumbo zijn regelmatig vol. Als hier 

een melding van wordt gedaan (op vrijdag, voor 12.00 uur) 

duurt het vaak nog tot en met maandag voordat ze worden 

geleegd. Graag snellere actie. 

-Er is een tijd terug een aanvraag gedaan om het fietspad aan 

de Vergiliuslaan 2 kanten op open te stellen. Hoe staat dit 

ervoor? Er is nu geen budget, misschien initiatief via Wijk 

en Dorpsbudget? 

-De babbelbedelaar blijft actief in de wijk! Graag alert blij-

ven. 

-De stoep op de hoek bij de vuilcontainers bij de Zuiderpas-

sage blijft kapot gereden worden. Kan hier geen definitieve 

oplossing voor komen?      

 

 

 

 

4. Mantelzorg in de stad 
 

Nederland telt op dit moment 4 miljoen mantelzorgers.  

Den Bosch telt op dit moment ongeveer 25.000 bewoners 

die voor hun naasten zorgen. Het verschil tussen mantelzor-

gers en mensen die vrijwilligerswerk doen, is dat mantelzor-

gers een emotionele band hebben, de zorg sluit erin, 24 uur 

per dag oproepbaar, ongeorganiseerd en er worden soms 

verpleegkundige handelingen verricht. Vrijwilligers doen 

het uit eigen beweging, hebben bij de start geen emotionele 

band, tijd is afgebakend, te beëindigen en georganiseerd. 

 

Wat doet Steunpunt Mantelzorg: 

-Mantelzorg waardering 

-Huishoudelijke hulp toelage verstrekken  

-Emotionele ondersteuning  

-Praktische ondersteuning  

-Informatie en advies  

-Organiseren Dag van de Mantelzorg (10 november) 

-Consultatie aan professionals en vrijwilligers  

 

Elke woensdagochtend tussen 9:00 en 10:30 is er spreekuur 

in het Wijkplein. 

Meer informatie op www.socialekaart073.nl divers.nl/

mantelzorg 

 

5. Wijk en Dorpsbudgetten 

 
Het Wijk en Dorps budget is een nieuwe subsidieregeling. 

Het stelt bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch in 

staat zelf ideeën te realiseren. Het gaat dan om plannen die 

de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen bevorderen. 

Dat kunnen plannen zijn op het gebied van een sociale, fy-

sieke en veilige omgeving. Of een stimulans voor de buurt-

economie.  

Een bewonersinitiatief wordt beoordeeld door een bewo-

nersadviesgroep. Dit oordeel wordt kenbaar gemaakt aan de 

gemeente, welke dit in 95% van de gevallen overneemt. In-

gang van dit budget is 1 januari 2017. 

Bij initiatieven onder de € 5000,- wordt steekproefsgewijs 

gecontroleerd. Daarboven dient alles verantwoord te wor-

den. Initiatieven mogen niet in strijd zijn met wet- en regel-

geving Op 4 oktober is de tweede stedelijke bijeenkomst.  

Hiervoor zijn alle betrokkenen uitgenodigd. Voor meer in-

formatie kunt u contact opnemen met de wijkmanager.  

 

Volg de wijkraad ook op:  

www.wijkraadzuid.nl  

 www.twitter.com/wijkraadzuid 

www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid 

BUURTPREVENTIE DEN BOSCH ZUID 

e-mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com 

www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid 



 

Er gaat geen week voorbij of Kees hoort een stukje muziek 

waarvan hij denkt: "Waarom hoor ik dat nu pas voor het 

eerst? Hoe heb ik het zolang zonder kunnen doen?" Die 

stukjes wil hij u ook laten horen. Geen tophits  uit het klas-

sieke repertoire maar heerlijke, soms aangrijpende, nooit 

eerder gehoorde muziekfragmentjes van vaak onbekende 

componisten, met een paar luchtige gedichten tussendoor.  

 

Kees van Rijt is door het leven gegaan als leraar Engels 

aan een middelbare school. Behalve pianoles in zijn jonge 

jaren en zangles op latere leeftijd heeft hij geen muzikale 

opleiding. Wel grote belangstelling voor muziek! 

 

Meer inbraak tijdens wintermaanden 

 
Hoewel het aantal inbraken de afgelopen jaren steeds ver-

der afneemt, moet je de komende maanden extra alert zijn 

op inbraak. Vanaf oktober neemt het aantal inbraken altijd 

toe. De piek ligt rond de feestdagen. We geven je graag 

wat tips om jouw huis ‘inbraakproof’ te maken. 

8 tips tegen inbraak 

1. Politiekeurmerk Veilig Wonen. Als onder andere 

jouw hang- en sluitwerk aan de eisen van het Politie-

keurmerk voldoet, neemt de kans op inbraak met 30% 

af. 

2. Goede verlichting. Zorg voor goede verlichting bui-

ten, bijvoorbeeld met een sensor. 

3. Goede zichtbaarheid van je huis. Zorg dat je huis 

goed te zien is vanaf de weg. Een hoge heg maakt het 

extra makkelijk voor een inbreker om ongezien binnen 

te komen. 

4. Bewoonde indruk. Zorg dat er een auto op de oprit 

staat en er licht binnen brandt als je er niet bent. Zo 

maakt jouw woning toch een bewoonde indruk. 

5. Sleutel uit de voordeur. Inbrekers kunnen eenvoudig 

de sleutel bemachtigen als hij aan de binnenkant van 

de deur zit. Door een raampje in te tikken of een gaatje 

in het kozijn te boren hebben ze hem zo te pakken. 

6. Altijd deur op slot. Trek de deur niet gewoon achter 

je dicht, maar doe hem op slot. Met een deur die niet 

op slot is, is een inbreker vaak snel binnen. 

7. WhatsApp-groep met de buren. Door elkaar op de 

hoogte te houden en dat met een bord in de wijk zicht-

baar te maken, schrik je inbrekers af. Lees meer over 

een eerder experiment met Whatsapp groepen tegen 

inbraak. 

8.  Maak niet op Facebook of op Twitter bekend dat je op             

 vakantie bent. Inbrekers lezen deze berichten ook. 

 

Evenementen in Zuid 
 

Organiseert u een evenement zoals een sinterklaasfeest, 

kerstbingo, carnavalsmiddag/avond, braderie of een cursus 

in Zuid en zou u daar graag meer bekendheid aan willen 

geven? Dat kan. 

Via www.wijkraadzuid.nl kunt u het evenement aanmelden 

en wij plaatsen het op de website van Wijkraad Zuid onder 

het menu evenementenkalender. 

 

 

                                                        

 

 

8. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor 

zijn of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de vol-

gende vergadering, dinsdag 13 december 2016. 

 

SENIORENMIDDAGEN 2016-2017 

 
Plaats: 'In de Roos', Zuiderparkweg 282 's-Hertogenbosch 

Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur. 

Entree: € 5,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie of thee in de 

pauze. 

 

WOENSDAG 7 DECEMBER 2016 

Rien van Nuland: Kerstmis met een glimlach 
Al heel lang verzamelt de vrouw van Rien kerstkaarten met 

afbeeldingen uit de beeldende kunst. De verzameling bevat 

een aantal kaarten met voorstellingen van het "kerstgebeu-

ren" uit de 13e en 14e eeuw. Die verzameling bracht hem 

op het idee om er een PowerPoint presentatie van te maken. 

Om de serie vollediger te maken is hij gaan zoeken in 

kunstboeken naar afbeeldingen en miniaturen die gemaakt 

zijn aan de hand van het geboorteverhaal, beschreven in de 

evangeliën en in het apocriefe van het Nieuwe Testament. 

Na de pauze neemt hij u mee naar Den Dungen, waar op 

ongeveer 5 kilometer hier vandaan rond de eeuwwisseling 

nog een echtpaar woonde voor wie de tijd grotendeels stil is 

blijven staan. Franske en Dieneke leefden in een burgerhuis 

nog hetzelfde als rond 1930 in hun boerderij.  

 

Rien van Nuland is 78 jaar, woont in Den Dungen. Is vele 

jaren actief geweest binnen de Heemkundige vereniging. In 

1990 was hij mede oprichter van het tijdschrift Dungense 

Historiën. Samen met J. Sanders heeft hij het oude paro-

chiearchief geordend en beschreven. In 2011 was hij nauw 

betrokken bij het bouwkundig onderzoek van de parochie-

kerk van Den Dungen, die gebouwd is tussen 1516 en 1533, 

ten tijde van de St. Jan. 

 

WOENSDAG 4 JANUARI 2017 

Gerrit Lodder: 

Franse Alpen en Camargue: een AV-presentatie 
Vandaag neemt Gerrit u mee op reis door de Franse Alpen 

en de Provence. Over hoge passen en door diepe dalen zak-

ken we af naar de Middellandse Zee. Daar brengen we een 

bezoek aan de Camargue: een moerasgebied in de Zuid-

Franse Rhônedelta. Natuur, afgewisseld met cultuur, steden 

en dorpjes. 

Hierbij maakt hij gebruik van A(audio) V(visueel)-

techniek: een combinatie van beeld, muziek, (live) geluid 

en commentaar. 

Dit alles bij elkaar gebracht met een softwareprogramma. 

Foto's en video zijn in full HD(1920x1080 pixel) te bewon-

deren op een scherm van 2 x 3 meter.  

 

Gerrit Lodder fotografeert al vanaf zijn jeugd. Nadat rond 

2004 de digitale fotografie zijn intrede deed is het maken 

van AV producties zijn grote hobby geworden. Landschaps-

fotografie en het maken van macro opnamen is zijn groot-

ste specialiteit. Hij is lid van 3 verenigingen op het gebied 

van AV producties en ook van fotoclub Shot'71 in Berlicum. 

 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 2017 

Kees van Rijt: Klassiek met Kees  

'Onbekend maakt onbemind' en 'Wat de boer niet 

kent..' 


