
Drs. Rob de Vrind is afgestudeerd bioloog en is zich gaan 

verdiepen in de cultuur en natuur in de omgeving van ’s-

Hertogenbosch. Hij is onder meer schrijver van het boek 

’’s-Hertogenbosch zeldzaam Groen’, mede oprichter van 

de Stichting de Groene vesting (www.degroenevesting.nl) 

en de Stichting Bossche Milieugroep, presentator en pro-

grammalid van het milieucafé MINC (zie www.minc-

denbosch.nl) en beleidsmedewerker bij het Koning Willem 

I College. 

 

Openbare Wijkraadvergadering 7 maart 
 

In deze openbare wijkraadvergadering zal aandacht worden 

besteed aan de Wijk- en buurtmonitor 2016 gepresenteerd 

door Reina Spit van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de 

aankomende enquête vergunninghoudersysteem in Zuid 

die zal worden toegelicht door Angelique Breukel van de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

 

‘t Scheidpunt 

 
Mobieltjes, batterijen, frituurvet, blik, stekkers, brillen, 

klein chemisch afval en kleine apparaten (maximaal 

50x50x50 cm). U kunt het allemaal kwijt in het mobiele 

milieustation “’t Scheidpunt”. U vindt ‘t Scheidpunt weke-

lijks op maandag van 13.00 uur tot 15.30 uur op het par-

keerterrein voor de Zuiderpassage aan de Zuiderparkweg. 

 

Nieuwe borden  
 

Als je onze wijk Zuid binnen komt rijden zijn er op een 

aantal plaatsen onderstaande borden opgehangen.   

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     

    BRIEFBRIEFBRIEFBRIEF    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jaargang 15 nr. 1 

 

  Februari 2017 

 
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 

Veilig Verkeersweek 2017 

 
De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Politie, 

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

een Veilig Verkeersweek van maandag 3 t/m vrijdag 7 april. Wijkraad Zuid zal 

wederom aan de deelnemende basisscholen, Het Bossche Broek Zuid en De Vlin-

dertuin, de fietskeuringen verzorgen. Op woensdag 5 april zal de opgedane kennis, 

voor wat betreft het praktijkgedeelte, worden getoetst. Ter afsluiting is er op vrij-

dag 7 april van 09.30 tot 11.30 uur een eindmanifestatie bij “In de Roos” waar de  

DINSDAG  7 MAART 2017  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

 

examenkandidaatjes aan een verkeersquiz deelnemen. De 

diploma’s worden uitgereikt door de wethouder. In de Ver-

keersweek zullen verschillende verkeerscontroles in de wijk 

worden uitgevoerd.  

 

SENIORENMIDDAGEN 
 

Plaats:      ‘In de Roos’,  Zuiderparkweg 282 

                 ’s-Hertogenbosch 

Wanneer:  de eerste woensdag van de maand 

Tijd:          14.30 uur tot 16.30 uur 

Periode:     van oktober tot en met april 

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

                  in de pauze.  

 

WOENSDAG 1 MAART 2017 
Ton Graus:  Gotische kathedralen Sint Jan & Notre Dame 

Techniek en symboliek 

De gotische kathedralen behoren tot het belangrijkste cul-

tuurhistorische erfgoed van Europa. In Nederland is het best 

bewaarde voorbeeld hiervan de Sint Jan in Den Bosch. Ver-

ondersteld wordt wel dat de bouwers geïnspireerd zijn ge-

weest door de Notre Dame van Amiëns, de gotische kerk 

die ongeschonden de  woelingen van de Franse Revolutie 

heeft doorstaan. Daarom deze twee kathedralen om ons te 

verdiepen in de techniek van de bouw en, hand in hand 

daarmee, in de toegepaste symboliek, die de kerk moesten 

maken tot ‘een boek in steen en glas’ (Victor Hugo) 

Ton Graus: stadsgids, Werkgroep Boschlogie, Stadsarchief, 

Monumentenzorg, v/h rondleider JBAC 

 

WOENSDAG 5 APRIL 2017 
Rob de Vrind:  De natuur rond ‘s-Hertogenbosch 

De natuur rond ’s-Hertogenbosch is heel gevarieerd. We 

hebben uiterwaarden overstromingsvlakten, laagveen, ho-

gere zandgronden, heidevlakten, bossen, een hoeven- en 

kampenlandschap en beekdalen rond de stad liggen.  

De spreker gaat in op al het moois aan de Maas, de Franse 

wielen, de Heinis, de Wamberg, de Pettelaar, Haanwijk 

Halder, het Bossche Broek, de Vughtseheide, de Moerput-

ten en het Engeler meer. 



 

4 de Lente 
 

Op zaterdag 8 april is er weer een buurtevenement bij In de 

Roos. Tijd 13.00 tot 17.00 uur. Zoals vanouds hebben we 

weer leuke activiteiten zoals: werken met hout, bloemschik-

ken, knutselen, springkussen, nagels lakken en schminken, 

een diskjockey en gezelligheid met een hapje en een drank-

je. En nog veel meer. 

 

Sjors Creatief voor het tweede jaar in  

‘s-Hertogenbosch 

 
Na het grote succes van Sjors Creatief in 2016 (met meer dan 

2400 deelnemende kinderen), ontvangen alle basisschoolleerlin-

gen uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch halverwege februari op-

nieuw het “Sjors Creatief” boekje. In dit boekje staan enorm veel 

creatieve workshops waaraan zij kunnen deelnemen. Tegen een 

laagdrempelig tarief (soms zelfs gratis), maken de kinderen kennis 

met kunst en cultuur. De inschrijving start op 13 februari. 

  

Voor elk wat wils 

Kinderen uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch kunnen middels Sjors 

Creatief kennismaken met meer dan 90 creatieve activiteiten. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld dansen, een workshop graffiti, mu-

ziekinstrumenten bespelen, bonbons, cupcakes en ijs  maken, DJ-

lessen, knutselen, schilderen, (strip)tekenen, toneelspelen, theater 

maken en zingen. En dit is nog maar een greep uit het totale aan- 

bod. Kortom, keus genoeg! 

 

Door deelname aan deze creatieve workshops kunnen leerlingen, 

zonder dat zij direct lid hoeven te worden van bijvoorbeeld een 

club of vereniging, op een toegankelijke manier kennismaken met 

kunst en cultuur.  

Op maandag 13 februari starten de inschrijvingen en kunnen ba-

sisschoolleerlingen uit de groepen 1 t/m 8 zich vanaf 15:00 aan-

melden voor hun favoriete workshop(s). Aanmelden kan via de 

website www.sjorscreatief.nl.   

 

Gemeentelijk sport- & cultuurbeleid  
Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten 

van het gemeentelijk sport- & cultuurbeleid. Sjors Creatief & 

Sjors Sportief zijn instrumenten die de gemeente ‘s-Hertogen-

bosch hiervoor inzet. Het geeft ieder kind de kans om zich te ori-

ënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinde-

ren om structureel aan activiteiten deel te nemen.  

Muzerije heeft voor dit project de samenwerking op gezocht met 

Cultuurbosch, om zo alle kunstenaars uit s’-Hertogenbosch te be-

naderen. De visie van Muzerije: Leren, (mee)maken en Verbinden 

staat ook in dit project centraal.   

 

Meer informatie  

Voor meer informatie neem alvast een kijkje op de website 

www.sjorscreatief.nl. Of stuur een e-mail naar:               

sjorscreatief@muzerije.nl     

 

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 13-12-2016 
 

Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    

      Baert, Frans Baert en  

      Jacques van Dijk  

                                                

Afwezige wijkraadsleden    :   Maartje Waarts en Ingeborg 

    Fick      

              
Gast(en)   :   Alex Bekkers, William Jans 

       en Rinus de Vrie. (gemeente 

       ‘s-Hertogenbosch) 

 

Wijkmanager    :   Afgemeld 

 

Beheer Openbare Ruimte   :   - 

 

Politie Brabant-Noord   :   Jan van ‘t Erve (wijkagent) 

 

Stadstoezicht                        :   Henk Lambooij 

 

Politieke partijen                 :   - 

 

Bezoekers                             :   30 

 

Brabants Dagblad    :   - 

 

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering.  

   

2. Vaststellen Notulen 

 
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 diversen bouwwerkzaamheden.  

 

4. Aankleding van het Zuiderpark 
  
Presentatie door William Jans van de gemeente 's-Hertogen-

bosch. Vliegtuigjes worden vernieuwd door dezelfde fabri-

kant die de eerste heeft gebouwd. De vliegtuigjes staan er al 

meer dan 20 jaar en waren aan vervanging toe. Ook zijn ze 

door kleine wijzigingen kindvriendelijker geworden.  

Foto's van het weghalen van de vliegtuigje komen op de 

website van de wijkraad.  

Op verzoek van de wijkraad zouden de eikenbomen die ge-

sneuveld zijn door de bouw van de parkeergarage als speel-

bomen in het park komen liggen. Helaas kon dit geen door-

gang vinden daar de bomen van de gemeentewerf verdwe-

nen waren. De gemeente heeft nu elders 4 eiken gekocht om 

als speelboom in het park te leggen. Deze moeten nog op 

maat gezaagd worden zodat er veilig in gespeeld kan wor-

den.  

In het park zijn twee sequoia's geplaatst die ongeveer 100 

meter hoog kunnen worden, dit wordt door de vergadering 

vreemd gevonden.  

 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

  

dinsdag 7 maart 2017  

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. 



 

Ook de middengeleider zal worden verbreed. 

 

Het wijkbudget voor Zuid is voor 2017  € 31.149.00 

Heeft u plannen of ideeën voor een activiteit? Stuur uw aan-

vraag dan naar de gemeente. Uw aanvraag zal door de 

(BAG) Bewoners Advies Groep worden beoordeeld. Ver-

volgens krijgt u binnen 6 weken bericht of  het geld toege-

wezen wordt. 

 

In februari wordt er wederom een parkeerenquête uitgezet 

waarmee de gemeente de nog niet deelnemende  straten de 

mogelijkheid wil geven aan het vergunningshouders project 

deel te nemen. In de openbare wijkraadvergadering van 7 

maart is er voorlichting over de parkeerenquête door Stads-

toezicht. 

 

8. Rondvraag 

 
Onno van Rijsbergen geeft  toelichting over de voordelen 

om samen met andere huizenbezitters woningen energie be-

sparend te maken. Energie Coöperatie073. Een keukentafel-

gesprek met een adviseur kost 25 euro.  

Mailadres is onno@ec073.nl 

 

In de Handelstraat is een gele streep getrokken over de trot-

toirband die de in- en uitgang aan de achterzijde van de Zui-

derschans vrij moet houden van geparkeerde auto's. De 

vraag was of die streep nog moet blijven gezien de Zuider-

schans een andere bestemming heeft gekregen? 

 

Een andere vraag was, of  het fietspad op de Pettelaarseweg 

voor de Vergiliuslaan voorzien kan worden van een streep 

zodat de wielrijders van twee zijden het pad kunnen gebrui-

ken? 

 

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 7 maart 2017. 

 

Vakwerkhuisje 
 
Het vakwerkhuisje naast het Dukes terrein is vanaf 1 januari het 

clubhuis  geworden van de Vereniging van Niks "waar alles moge-

lijk is". 5 Havo leerlingen van het Sint Janslyceum verzinnen hier-

voor een kunstwerk als eindexamenproject. 7 april is het resul-

taat te bewonderen. 

 

Onafhankelijk energie advies voor eigenaar-

bewoners van Den Bosch 

 

Bewoners die hun woning willen verbeteren, en daarbij aan-

dacht willen besteden aan hun wooncomfort, het beperken 

van energiekosten en hun woning duurzamer willen maken, 

kunnen een onafhankelijk advies aanvragen voor slechts  

€ 25,-. Uit een evaluatie bleek dat de bewoners die gesprek-

ken gemiddeld met een 8 waardeerden! 

 

Waarom zo’n gesprek? 

Koude voeten of last van tocht in huis kan een aanleiding 

zijn, of hoge energiekosten en de wens om duurzamer te wo-

nen.  

 

5. Informatie over Buurtpreventie/

Buurtpreventieteam 

 
Alex Bekkers en Jan van 't Erve geven een presentatie over 

buurtpreventie. Goede resultaten in Zuid, ze doen een op-

roep voor nieuwe deelnemers. Na afloop ontvangen de be-

zoekers van de wijkvergadering een flyer met de belangrijk-

ste  punten. In Den Bosch zijn 10 teams actief, deze staan in 

contact met hun eigen wijkagent. 

In de wijken komen borden waarop vermeld staat dat in de 

wijk een preventieteam aanwezig is. Geïnteresseerden kun-

nen contact opnemen met de voorzitter van de wijkraad de 

heer Gerard Schouten. 

Jan van ’t Erve gaat verder in op deelname aan een buurtpre-

ventie team. De gemeente ondersteund de teams met hesjes, 

zaklantarens en opleiding. 

Verder hebben we de Bossche Buurttent waarin informatie 

wordt gegeven om mogelijke inbraak te voorkomen. In de 

wijk zijn ook Whatsapp groepen en Burgernet. 

 

6. Afscheid van wijkagent Jan van ‘t Erve 

 
Jan van de Erve gaat ons helaas op 1 januari 2017 verlaten. 

Jan gaat als Operationeel Expert wijkagent in basisteam De 

Meierijstad werken. 

Gerard Schouten biedt Jan namens de Wijkraad een cadeau-

bon aan als dank voor de plezierige samenwerking en van 

Trude Baert ontvangt hij een mooi bouquet bloemen. 

Zijn opvolger is Raymond van der Heijden die helaas niet 

aanwezig kan zijn. 

 

7. Mededelingen 

 
In 2017 staat het mobiele milieustation "'t Scheidpunt" we-

kelijks op maandag van 13.00 tot 15.30 uur op het parkeer-

terrein voor de Zuiderpassage aan de Zuiderparkweg. 

 

Wijkraad wil voor de vergadering van 7 maart de gemeente 

uitnodigen om toelichting te komen geven van de resultaten 

op buurtniveau die in de Wijk- en buurtmonitor 2016 zijn 

gepubliceerd. 

 

Ook in 2017 wordt er weer een verkeersweek georganiseerd 

van 3 t/m 7 april.  

Vrijdag 7 april is er de eindmanifestatie met een verkeers-

quiz en diploma uitreiking door de wethouder. 

 

Als er evenementen in Zuid worden georganiseerd kunnen 

deze doorgegeven worden via de website van de wijkraad 

www.wijkraadzuid.nl bij de evenementen kalender. 

 

Het kruispunt Pettelaarseweg/Gestelseweg bij het provincie-

huis gaat aangepast worden om een vlottere doorstroming 

van het verkeer mogelijk te maken.  

BUURTPREVENTIE DEN BOSCH ZUID 

e-mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com 

www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid 



 

Zwerfvuil-project 
 

Een gezamenlijk project van Stadstoezicht, Afvalstoffen-

dienst en Realisatie en Beheer. Zij gaan een aantal dagen 

in de week de zogenaamde HOTSPOTS controleren.  

HOTSPOTS zijn locaties waar met regelmaat afval wordt 

gestort naast de containers. Op de Zuiderpassage zijn enke-

le malen (in burger) controles uitgevoerd met betrekking 

tot illegale stort rondom de plastic- en kledingcontainer. 

Dit heeft er toe geleid dat er enkele processen-verbaal zijn 

opgemaakt. 

 

Belangrijke telefoonnummers en adressen: 

 

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 

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch: 

Algemeen nummer: 073-6155155 

Postbus 12345 

5200 GZ  ‘s-Hertogenbosch 

 

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte: (wijkteam) 

Poeldonkweg 1 

5216 JX  ‘s-Hertogenbosch 

073-6155555 

 

Milieupolitie: 

Stadskantoor Wolvenhoek 1 

5211 HH  ‘s-Hertogenbosch 

073-6155555 

 

Stadstoezicht: buurtcoördinator Henk Lambooij  

Wolvenhoek 4 

5211 HJ  ‘s-Hertogenbosch 

073-6155565 

 

Zuiderhoed Huisartsenpraktijk Mozartsingel 100 

Dr. Vorstenbosch: tel. 073-6134450 

Dr. Jacobs      : tel. 073-6134450 

Dr. Kistemaker   : tel. 073-6137150 

Dr. Franken      : tel. 073-6133150 

 

De huisartsenpost is bereikbaar op werkdagen van 17.00 

tot 08.00 uur. In het weekend en op feestdagen is er een  

24-uursdienst.   

 

Colofon 
 

Uitgave Stichting Wijkraad Zuid 

Postbus 5036 

5201 GA  ’s-Hertogenbosch    

Oplage 4000 exemplaren 

 

Ontwerp, samenstelling en layout: Gerard Schouten en 

Marleen van den Broek  

 
Nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u de Nieuwsbrief ophalen 

bij: Sociaal-cultureel centrum/lunchcafé In de Roos , Zuiderpark-

weg 282.                                                              

 

Ook de aankoop van een huis, en een verbouwing kan een 

goede reden zijn. Met een subsidie van het rijk kan het ex-

tra aantrekkelijk zijn. 

 

Hoe? 

De adviseurspool bestaat uit een groep deskundige en erva-

ren adviseurs uit Den Bosch. Zij biedt oriënterende advies-

gesprekken aan, waarbij de adviseur bij u thuis komt om 

samen met u te kijken hoe de huidige situatie is. Wat is er 

al eerder gedaan? Wat speelt er nu? Het gaat daarbij bij-

voorbeeld over de mate van isolatie van het huis, over de 

ventilatie, over de verwarmingsinstallatie over mogelijke 

duurzame energie zoals zonnepanelen. De adviseur wil ook 

uw wensen en ambitie weten. Wilt u vooral comfortklach-

ten oplossen of wilt u vooral energie besparen en/of duur-

zame energie opwekken. Mogelijk wilt u zelfs energieneu-

traal worden en helemaal van uw gasaansluiting af. 

De adviseur bekijkt welke maatregelen mogelijk zijn en 

passen bij uw ambitie. Hij/zij maakt een verslag van het 

gesprek met oplossingsrichtingen. Aan de hand van het ver-

slag kunt u vervolgstappen overwegen. De adviseur kan u 

daar eventueel ook bij helpen. 

 

Wat kost een keukentafelgesprek? 

De huidige kosten zijn slechts € 25,- omdat gemeente ’s-

Hertogenbosch bijdraagt aan de werkelijke kosten. U krijgt 

er een jaar lidmaatschap van de Energie Coöperatie 073 bij! 

  

Aanmelden 

Ga naar:  

http://www.energiecooperatie073.nl/advies-op-maat/.  

Of stuur een mail naar onno@ec073.nl.  

 

WAT BEWEEGT U IN 2017? 

 

Leuk, gezellig, gezond en sportief! 

50Plus Sport is een leuk beweegprogramma met aandacht 

voor conditie, beweeglijkheid, spierkracht en sportspelen. 

Inspanning op eigen niveau. De lessen zijn voor mannen en 

vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. Een deskundige en en-

thousiaste docent zorgt iedere week voor een gevarieerde 

les. U kunt kiezen in 's-Hertogenbosch zuid voor de dins-

dag van 14.30 tot 15.30 uur in de sportzaal, Weberstraat 2 

of de donderdag van 19.00-20.00 uur in de gymzaal van de 

BBS Nieuw Zuid, Jac. van Looystraat 5. 

 

Voor informatie kunt u bellen met José van den Broek  

06-52584108 of mail naar:  

jm.vandenbroek@s-hertogenbosch.nl  

Gemeente 's-Hertogenbosch, afdeling Sport en Recreatie 

 

Locatie, dag en tijd 
Gymzaal Brede Bossche School Nieuw Zuid 

Jac van Looystraat 5, 's-Hertogenbosch 

donderdag: 19.00 - 20.00 uur 

Sportzaal Weberstraat 2, 's-Hertogenbosch 

dinsdag: 14.30 - 15.30 uur 

Kosten € 37,50 per kwartaal / € 7,50 éénmalig inschrijfgeld 

 

Nieuwsbrief 

 
Volgende Nieuwsbrief wordt 27 mei 2017 in de wijk be-

zorgd. 


