
De Wijkraad feliciteert alle leerlingen met het behalen van 

hun diploma en bedankt iedereen die deze verkeersweek 

weer tot een goed einde hebben gebracht. 

 

Controles die zijn uitgevoerd door verkeershandhaving 

politie en Stadstoezicht 
 

Parkeercontroles. 

De controleurs hebben in de verkeersweek de wijk Zuid 

gecontroleerd. 

In de blauwe zone zijn 6 voertuigen voorzien van een be-

schikking. Daarnaast zijn  de vergunninghouders plaatsen 

aan het Sweelinckplein, Händelstraat, Bachstraat gecontro-

leerd. Daarbij is 1 voertuig voorzien van een beschikking 

en 2 voertuigen zijn gewaarschuwd. 

 

In de volgende straten zijn vergunningen gecontroleerd: 

Gregoriussingel, Arezzostraat, Pettelaarseweg, Hertogin 

Johannastraat, Hertog Janstraat en Hertoghendriksingel. 

Daar zijn 6 voertuigen voorzien van een beschikking en 1 

voertuig is gewaarschuwd. 

 

Ook is er gecontroleerd in de Vivaldistraat, Händelstraat, 

Sweelinckplein en  Mozartsingel. Daar zijn 7 voertuigen 

voorzien van een beschikking.  

 

Op woensdag 05-04-2017 van 13:00 uur tot 16:30 uur is er 

een kleinschalige verkeerscontrole gehouden op het Ho-

merspad.  

Daar zijn door verkeershandhaving politie (motorrijders / 

aanwezig in de wijk en de rollerbank) handhaving (begelei-

den brom/snorfietsers en de groep samen voor veilig (fiets-

controle) uitgevoerd. 

 

Er zijn:  39 voertuigen gecontroleerd. 11 snorfietsen / 18 

bromfietsen. 1 bestuurder onder invloed van alcohol 

(50ugl). Gemeten maximale snelheid 72kmph. Aantal op-

gelegde WOK meldingen 13. 63 fietsen gecontroleerd (1x 

gestolen fiets. 1x proces-verbaal voor het niet hebben van 

een verplichte spiegel (bromfiets). 

De fietsen zijn gecontroleerd door het team “Samen voor 

veilig”. 

 

Openbare Wijkraadvergadering 6 juni 
 

Deze openbare wijkraadvergadering staat geheel in het te-

ken van de uitkomst enquête vergunninghoudersysteem in 

Zuid en zal worden toegelicht door Angelique Breukel van 

de gemeente ‘s-Hertogenbosch.  

 

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     
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voor bewoners van Zuid 

Veilig Verkeersweek 2017 

 
De Wijkraad organiseerde in samenwerking met de verkeershandhaving politie, 

Stadstoezicht en Realisatie Beheer Openbare Ruimte voor de een en twintigste keer 

een Veilig Verkeersweek van maandag 3 t/m vrijdag 7 april. Tijdens de Veilig Ver-

keersweek doen groep 7 van de basisscholen de Bossche Broek en de Vlindertuin 

elk jaar verkeersexamen. Naast het bestuderen van de verkeersregels moeten de 

kinderen laten zien dat ze deze regels ook goed kunnen toepassen in het verkeer. 

Alle fietsen worden vooraf door de wijkraad gecontroleerd. De kinderen moeten 

DINSDAG  6 JUNI 2017  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

 

een route rijden die eerder met ouders of leerkrachten geoe-

fend is. De eindmanifestatie op vrijdag is altijd spannend. 

Wie van de scholen zal dit jaar de hoofdprijs winnen met de 

verkeersquiz. Deze quiz wordt gehouden in “In de Roos”. 

Via diaprojectie krijgen de kinderen verkeerssituaties te 

zien met een vraag.  

Afwisselend moeten beide scholen 2 keer 10 vragen beant-

woorden. De beste 3 leerlingen van elke school gaan naar 

de finale. In de pauze worden de vragen door de juryleden, 

bestaande uit ouders en leerkracht, nagekeken. De kinderen 

krijgen een consumptie aangeboden. 

Jacques van Dijk van de Wijkraad maakt de finalisten be-

kend: Van de Vlindertuin mogen Shoaib, Oumaima en 

Hafssa naar de finale, voor de Bossche Broek zijn dat May-

lin, Tūgba en Mink.  

Weer moeten 10 vragen beantwoord worden. Dit jaar gaat 

de eerste prijs naar de Bossche Broek en de tweede prijs 

naar de Vlindertuin. Het ophalen van de beker door beide 

scholen is altijd een klein feestje. 

Het is daarna aan Wethouder Van Son bekend te maken of 

leerlingen hun verkeersexamen behaald hebben. Alle leer-

lingen zijn geslaagd en door de wethouder worden de verk-

eersdiploma’s uitgereikt. Van de Wijkraad krijgen alle leer-

lingen een veiligheidshesje en een tasje met fruit. Na afloop 

is buiten een leuke groepsfoto gemaakt. 

Door de fotograven van het Brabants Dagblad en de ge-

meente is dit evenement vastgelegd.  

 

Voor meer foto’s kijk op www.wijkraadzuid.nl en op onze 

facebook pagina www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid  



 

Afscheid 

 
Na ruim 20 jaar huis aan huis bezorgen van het nieuws van 

wijkraad Zuid stoppen Yvonne en Leo met het bezorgen 

van de Nieuwsbrief in onze wijk. Bestuur van de Wijkraad 

bedankt Yvonne en Leo en zullen op gepaste wijze afscheid 

nemen van deze bezorgers. 

 

Het Wijk- en Dorpsbudget  
 
Een nieuwe subsidieregeling voor en door bewoners.  

Hebt u een goed idee voor uw omgeving? Een idee dat uw 

wijk leuker, veiliger of mooier maakt? U kunt subsidie krij-

gen uit de nieuwe regeling Wijk- en Dorpsbudget. Deze is 

er voor bewoners die in hun buurt aan de slag willen. Alle 

informatie staat op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget. 

Daar kunt u ook een digitale aanvraag indienen. 

 

Wat kan er binnen deze regeling? 

 
Met het Wijk- en Dorpsbudget kunnen bewoners van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch zelf ideeën uitvoeren. Dat kan 

gaan om:                                                                                 

. Fysieke zaken (voorbeeld: een speelplek).                          . 

- Sociale activiteiten (voorbeeld: een festival).                     . 

- De veiligheid in de leefomgeving (voorbeeld: voorlich-

ting) .        

 

Algemene en specifieke spelregels  

 
De subsidieregeling Wijk- en Dorpsbudget kent drie spelre-

gels die voor de hele gemeente gelden:  

.  een initiatief mag niet in strijd zijn met de wet; 

. de subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en                 

dorpen is geen vervanging voor reguliere budgetten; 

. de initiatiefnemer zorgt zelf voor draagvlak in de omge-

ving. 

 

Een groep betrokken bewoners uit het gebied waar de aan-

vraag over gaat, geven advies over ingediende aanvragen. 

We noemen deze groepen Bewonersadviesgroepen. Iedere 

Bewonersadviesgroep heeft de vrijheid extra spelregels vast 

te stellen voor hun eigen gebied.  

Deze gelden dan  naast de  spelregels hierboven.  

Aanvragen kunnen dus in de ene wijk anders beoordeeld 

worden dan in de andere wijk. Het is daarom belangrijk en 

noodzakelijk dat bij iedere aanvraag een duidelijke begro-

ting zit.  

 

Per gebied zijn er ook extra spelregels (niet ieder gebied 

heeft extra spelregels). 

 

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 13-12-2016 
 
Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    

      Baert, Frans Baert, Jacques 

      van Dijk, Ingeborg Fick en 

      Maartje Waars  

                                                

Afwezige wijkraadsleden    :   -      

              
Gast(en)                                :  Reina Spit, Onderzoek en 

 Statistiek gemeente ’s-Her-

 togenbosch, Angelique  

 Breukel, Hoofd Bureau Par

 keermanagement gemeente 

 ’s-Hertogenbosch, Bouchra 

 Aatif Afendi, Welzijn Divers 

 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 
Beheer Openbare Ruimte   :   Jan van den Broek 

 

Politie Brabant-Noord   :   Raymond van der Heijden

         (wijkagent) 

 
Stadstoezicht                        :   - 

 

Politieke partijen                 :   - 

 
Bezoekers                             :   80 

 

Brabants Dagblad    :   Marc Brink 

 

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering en heet iedereen welkom. 

   

2. Vaststellen Notulen 13-12-2016 

 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-

dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-

raadvergaderingen  
 
In het wegdek van de Limietlaan en Van Veldekekade zitten 

nog grote gaten door diverse bouwwerkzaamheden. Dit 

wordt gerealiseerd. 

 

4. Mededelingen van het bestuur 
  
Graag evenementen voor / in de wijk doorgeven aan de  

Wijkraad zodat deze op de evenementenkalender geplaatst 

kunnen worden.  

 

5. Wijk en Buurtmonitor 2016 
 

Reina Spit van de afdeling Onderzoek en Statistiek geeft een 

presentatie over de buurtmonitor. Hierin worden alle door de 

gemeente verzamelde gegevens verwerkt en op buurtniveau 

kan men zijn/haar eigen wijk bekijken. Die gegevens komen 

van o.a. CBS, Politie en databestanden met enquêtes ver-

stuurd door de gemeente zelf, (b.v. Digipanel). 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 6 juni 2017 

dinsdag 12 september 2017 

dinsdag 12 december 2017 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

7. Huiskamer Zuiderschans 

 

Bouchra Aatif Afendi geeft uitleg over een nieuw project. 

In de Zuiderschans kan Divers gebruik maken van een lege 

ruimte om hier een huiskamer te starten. De huiskamer is be-

doeld voor 65+ ers in de wijk. 

Voornamelijk om uit het eigen isolement te komen, mantel-

zorgers te ontlasten of “de week te breken”  De seniorenbus 

kan deelnemers thuis ophalen. 

Voor inschrijving wordt er een intake gehouden. 

Activiteiten starten om 10:00 en om 16:00 sluit de huiska-

mer. 

Er worden op dit moment nog vrijwilligers gezocht. 

De eigen bijdrage is € 3,50 

Vooralsnog is de huiskamer op maandag geopend. 

Op 11 maart is er een open dag. 

Vragen / opmerkingen vanuit bezoekers: 

- Waarom is de huiskamer gestart? Omdat er nu mensen zijn   

die nog geen indicatie hebben voor zorg, maar wel behoefte 

hebben aan deze activiteiten. 

- Is het geen enorme drempel om een intake te moeten doen? 

Kan iemand niet gewoon binnen lopen? Nee, dit is niet mo-

gelijk. 

- Misschien minder nadruk leggen op eenzaamheid, maar 

meer op: “Ik ben op zoek naar gezelligheid?” 

 

8. Rondvraag 
 

- 8 april: Vier de Lente, In de Roos 13:00-17:00 uur. 

- Hondenpoep in het Zuiderpark: Kan hier wat aan gedaan  

worden? 

* Het is doorgegeven aan Henk Lambooij. 

   * Op de website van de gemeente staan alle regels 

over  uitlaatvelden, loslopen en dergelijke. 

              https://www.s-hertogenbosch.nl/dieren.html 

          * Waar geen bordjes staan, mogen honden niet worden 

uitgelaten. 

- Er worden vrijwilligers gezocht voor de Dierenweide.       

Aanmelden kan bij Nel Kluijtmans of via de Wijkraad. 

- Overlast onder de Lambooijbrug neemt weer toe. Wijk- 

agent gaat hiermee aan de slag, maar geeft aan dat het zich 

meestal beperkt tot jointjes roken i.p.v. drugsdeals en der-

gelijke. Er wordt gesproken over meer verlichting, maar dit 

werkt averechts. 

 

9. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn 

of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de volgende 

vergadering, dinsdag 6 juni 2017. 

 

Nieuwsbrief 

 
Volgende Nieuwsbrief wordt 2 september 2017 in de wijk 

bezorgd. 

 

Bezorgers 
 

De Wijkraad zoekt meerdere bezorgers voor het huis aan 

huis bezorgen van de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief  komt 4 

keer per jaar uit en wordt in de gehele wijk Zuid bezorgd.  

Uiteraard staat er een vergoeding tegenover.  

Heb je interesse stuur dan een mailtje naar: 

info@wijkraadzuid.nl of bel naar 073-6132310. 

 

Doel van deze monitor is het vervangen van alle oude moni-

toren en een totaal beeld schetsen. Reina loopt alle buurten 

van Zuid met ons door. U kunt de monitor zelf bekijken op: 

https://www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor/ 

Vanuit een bezoeker komt de vraag of het onderzoek repre-

sentatief is. Deze dame herkent zich niet in het geschetste 

beeld. De wijkmanager geeft aan nog met de buurten in ge-

sprek te gaan over de monitor en daar zullen eventuele vra-

gen beantwoord worden. De monitor is een startpunt. 

 

6. Enquête vergunningshoudersparkeren 

 
Angelique Breukel komt uitleg geven over de aanstaande 

enquête. 

Waarom nu alweer een nieuwe enquête? 

Bewoners geven aan last te hebben van vreemdparkeerders. 

Deze situatie schuift steeds op. Gebieden waar nu nog geen 

probleem is, doorzien dit niet altijd en kiezen niet voor een 

vergunning. Dit terwijl de afgelopen jaren een beeld van 

verschuiving laat zien. Daarom is er nu gekozen voor een 

groot te enquêteren gebied, waarbij ook in de uitnodigings-

brief gewezen wordt op bovenstaand feit. 

Draagvlak: 

Er is draagvlak als 60% van de uitgestuurde enquêtes per 

straat retour komt en daarvan minimaal 60% voor een ver-

gunning kiest. 

Uitslag: 

Begin juni moet er duidelijkheid zijn over de nieuwe ver-

gunningsgebieden. Er komt dan een bijeenkomst waar dit 

besproken wordt en na deze avond gaat het voorstel naar het 

College. 

Vragen vanuit de bezoeker: 

Mag er bezwaar worden gemaakt tegen het voorstel dat naar 

het College gaat? Ja dat mag. 

Worden de bezoekerskaartjes digitaal? De gemeente is hier 

mee bezig. Er zijn verschillende mogelijkheden welke onder-

zocht worden. 

Gaat er gewerkt worden met diverse sectoren? Dit is een 

mogelijkheid. 

Hoe wordt er omgegaan met individuele gevallen? Dit is 

lastig, maar hier wordt wel naar gekeken. 

Hoe kunnen we de handel in bezoekerskaartjes aanpakken? 

Dit is lastig. Je mag zoveel bestellen als je wilt en handha-

ven op bijvoorbeeld daadwerkelijk bij iemand op bezoek 

zijn, mag niet (meer) i.v.m. privacy. 

Is er een maximum aan het aantal vergunningen per huis-

houden? Nee. Auto’s geregistreerd op dat adres mogen een 

vergunning aanvragen. Wel eerst op eigen terrein parkeren 

waar mogelijk. 

Hoe kunnen we bezoekers aan een rondleiding in het Heem-

park tegemoet komen? Angelique neemt dit op met Ben. 

Kan een vergunningsregeling worden teruggedraaid? Ja. 

Daarnaast vragen over hoever een gebied doorloopt, al dan 

niet verplaatsen van borden: dit wordt bekeken als de resul-

taten van de enquête bekend zijn. 

BUURTPREVENTIE DEN BOSCH ZUID 
e-mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com 

www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid 



een fietspad. Handhaving. Rustig  recreëren verlenging ach-

tertuin. 220 volt naar het Heempark. Yoga op het strand. 

Veiligheid is niet goed betere handhaving. Pettelaarse Schans 

kan meer uitgehaald worden. Trimbaan voor volwassenen en 

kinderen plus speeltuin met rek. Zeilvereniging oppimpen. 

Roosterpad weg. In het Bossche Broek de weilanden een 

groot gebied, beheer door biologische runderboer, gratis 

pacht en kievit en grutto terug. Geen kunst, geen fitness toe-

stellen, geen sport en recreatie en geen festival activiteiten. 

Gevaar oplossen van wielrenners, skeelers, auto's en solex-

jes. Prullenbakken die werken. Losloopveld voor honden. 

Hondenuitlaat plek met hek er omheen. Geen camping. Brug 

of pont verbinding tussen Heempark of daar in de buurt b.v. 

zeilvereniging naar boerderij De Pettelaar. Haventerrein niet 

groter, zo veel mogelijk buiten het zicht houden. Roosterpad 

vervangen door houten verbinding. Wens om het volgend 

overleg op locatie te houden. Toiletten bij het strand. Infor-

matiecentrum oprichten ter plekke voor Bossche Broek en 

Zuiderplas. Geluidsmuur langs de A2. Betere beschutting in 

de natuur voor de kleine dieren. Geen lawaai en geen stank-

vervoer. Samenvoeging zeilvereniging en terrasvoorziening. 

Horeca strand. Strand houden. Kindvriendelijk tot 12 jaar. 

Representatieve (net terras) en uitnodigende horeca voor pas-

santen en badgasten. Rust (geheimen plekjes). 

Heempark rustig blijven. Meer bomen en diversiteit zoals bij 

de IJzeren Vrouw. Bevrijdingsfestival behouden. Verhuur 

van kano, roei - en zeilbootjes. Meer zitbankjes in het gebied. 

 

Belangrijke telefoonnummers en adressen: 
 

In noodgevallen: 

Politie, Brandweer of GGD 112 

 

Wijkagent voor Zuid: 

Raymond van der Heijden 

0900-8844 

 

Wijkplein Nieuw Zuid 

Jac. Van Looystraat 5 

5216 SB  ‘s-Hertogenbosch 

073-8225285 

 

Wijkwerkers van Divers in Zuid  

Bouchra Aatif Afendi  06-46768101 

Anine Vloedgraven  06-30254862 

 

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte: (wijkteam) 

Poeldonkweg 1 

5216 JX  ‘s-Hertogenbosch 

073-6155555 

 

Stadstoezicht: buurtcoördinator Henk Lambooij  

Wolvenhoek 4 

5211 HJ  ‘s-Hertogenbosch 

073-6155565 

 

Colofon 
 

Uitgave Stichting Wijkraad Zuid 

Postbus 5036 

5201 GA  ’s-Hertogenbosch    

Oplage 4000 exemplaren 

Ontwerp, samenstelling en lay-out: Gerard Schouten en 

Marleen van den Broek. Nieuwsbrief niet ontvangen, dan 

kunt u de Nieuwsbrief ophalen bij: Sociaal-cultureel cen-

trum/lunchcafé In de Roos , Zuiderparkweg 282.                                                             
 

Buurtpreventieteam Zuid 
 

Het buurtpreventieteam roept belangstellende op om zich 

aan te sluiten bij het team. Hoe meer wijkbewoners zich 

aanmelden hoe veiliger onze wijk zal worden. Het team 

gaat altijd met minimaal twee teamleden te voet of met de 

fiets door een gedeelte van de wijk.  

Voor meer informatie kijk eens op onze facebook pagina:                                

www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid of stuur 

een mailtje naar: buurtpreventieteamzuid@gmail.com of 

bel naar (073) 6132310.       

 

Bijeenkomst in het Sint-Janslyceum 13 maart 2017  

 

De gemeente wil het gebied Zuiderplas / Bossche Broek 

verder ontwikkelen en wil de bewoners hierin een grote rol 

geven. Vandaar deze bijeenkomst in het Sint-Janslyceum 

waarbij de bewoners hun ideeën en wensen voor het gebied 

Zuiderplas / Bossche Broek kenbaar hebben kunnen maken. 

 

Samenvatting van ideeën en de wensen: 

Levendiger maken (rondje stimuleren, buiten ontmoeten). 

Rust in het Bossche Broek. Niet teveel paden. Verlichting 

in het Bossche Broek (in de avond). Honden rasterpad. 

Bord verboden honden. Bevaarbare aansluiting.  Avond in 

het Bossche Broek is een onveilig gevoel. Pontje , nog een 

Moerasdraakje. Illegale auto's check controle op paal. Nu 

tevreden. Waterschap, een gemaal nodig. Geen park van 

maken. Zomers toezicht op de rommel. Genieten van het 

gebied. Standpaviljoen kan informeel voor voorzieningen 

zijn. Geluidswal A2 veel lawaai richting Zuid. Een trek-

pontje over de Dommel van oud Herlaer naar Maurik. Toe-

kan licht uit of afschermen. Toevoegen van buitensport fa-

ciliteit specifiek met het oog op gewicht training: b.v. brug 

met 2 liggers, ringen enz.. Runderen in het Bossche Broek 

uitzetten. Crossfit faciliteiten. Geen autoverkeer in het Bos-

sche Broek. Het afgesloten stuk grond achter de Maria 

Bourgondiërsingel weer toegankelijker maken. Strandje 

naar de ster i.v.m. bereikbaarheid en rust in het Bossche 

Broek. Geen regionale/landelijke activiteiten en concerten 

op de Pettelaarse Schans. Waterskibaan (met kabels) op de 

Zuiderplas. Zeilvereniging verplaatsen naar de overkant, 

hierdoor geen auto's in het gebied. Nu zijn de auto's sto-

rend. Moderniseren van de horeca voorziening meer een 

met de natuur maken. Meer hoogwaardiger horeca rondom 

de Zuiderplas. Twee verschillende gebieden. Bossche 

Broek mag zo blijven maar Zuiderplas veranderen. Goede 

betaalde parkeerfaciliteiten buiten het Bossche Broek. 

Liefst alleen fiets en voetgangers. Meer zwemplekken aan 

het Homeruspad  en honden uitlaatroute. Heel veel honden-

poep aldaar!!!, Meer aandacht voor de natuur. Homeruspad 

veiliger geen bromfietsen en gescheiden wandel en fietspad 

i.v.m. veiligheid ouderen en kinderen. Hoe gaan we het ver-

keer regelen bij de verdere ontwikkelingen want nu zijn er 

parkeervergunningen. Van ster naar Heempark een pontje.  

Eerder vanaf de binnenstad een pad het Bossche Broek in 

niet alleen langs het water. Graag Zuiderplas laten zoals het 

is met dezelfde horeca. Geen sport (veld) toevoegen.  

Buurtcafé/restaurant voor jong en oud. Voorbeeld restau-

rant "Buurt" aan het Heetmanplein. Hogere begroeiing naar 

onverharde weggetjes. De stalling van de boten is geen sier-

raad weg ermee. Intensieve variaties zoals zwemmen, zei-

len, vissen zonnen (naaktstrand) en BBQ. Natuurlijke door-

gang onder de A2 met een wisselwild doorgang. Enkele 

omkleedhokjes bij de Zuiderplas. Waterkwaliteit beter aan-

geven en slib baggeren. Reguleren door auto verkeer naar 

andere ingangen. Gevaar E-bikes. Meer paden scheiden en 


