
Geslaagde leerlingen van KC de Vlindertuin 2019:  
Groep 7:  15 leerlingen 

 

Geslaagde leerlingen van KC Het Bossche Broek Zuid 

2019:  Groep 7: 27 leerlingen 

 

Geslaagde leerlingen van KC Het Bossche Broek Cen-

trum 2019:   Groep 7: 33 leerlingen 

 
Controles die zijn uitgevoerd tijdens de Verkeersweek 

 

Fietsen diefstalpreventie team: 

Door het team zijn op en in de buurt van het Homeruspad 

96 fietsen gecontroleerd, waarvan er twee aangetroffen 

werden die van diefstal afkomstig waren. 

 

Parkeertoezicht: 

Deze hebben extra gecontroleerd op het fout parkeren in de 

wijk. Door parkeertoezicht zijn er 12 bekeuringen opge-

maakt. 

 

Tevens is er een verbaal opgemaakt voor het laten loslopen 

van twee honden achter het Sint Janslyceum. 

 

Politie: 

Dagelijks controles uitgevoerd op de Hekellaan, Zuider-

parkweg en de Gestelseweg. Hierbij zijn dagelijks tiental-

len bekeuringen uitgeschreven voor het zich niet houden 

aan de maximaal toegestane snelheid. 

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     
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Verschijnt 4 keer per jaar 

voor bewoners van Zuid 

Eindmanifestatie verkeersweek Wijkraad Zuid 2019 

 
Woensdag 17 april. Wijkraad Zuid organiseert weer de eindmanifestatie van het 

verkeersexamen dat kinderen uit groep 7 moeten afleggen.  KC Het Bossche Broek 

locatie Centrum, KC Het  Bossche Broek Zuid en KC de Vlindertuin namen deel 

aan de verkeersquiz.  In totaal waren er 77 kinderen aanwezig om te strijden voor 

de beker van de verkeersquiz. Via dia’s werden er allerlei verkeerssituaties getoond 

en de leerlingen moesten via meerkeuze vragen hierop het juiste antwoord kiezen. 

De beste 3 leerlingen van de Bossche Broek scholen en de 3 beste van de Vlinder- 

DINSDAG  4 JUNI 2019  

AANVANG 20.00 UUR LAATSTE 

OPENBARE WIJKRAAD-       

VERGADERING IN CULTUREEL 

CENTRUM IN DE ROOS  

tuin gingen door naar de finale waar weer vragen gesteld 

werden over ver-

schillende ver-

keerssituaties. 

Het is altijd 

spannend wie de 

winnaar zal zijn. 

Dit jaar was het 

de Bossche 

Broek school. De 

winnende scho-

len krijgen alle-

bei een beker, 

een voor de eerste prijs en een voor de tweede prijs. Aan 

wethouder Ufuk Kâhya was het de eer om de diploma’s uit 

te reiken. Bij het diploma kreeg ieder kind een veilig ver-

keer hesje en een zakje met fruit. Na afloop werden de leer-

krachten in het zonnetje gezet. Maar ook aan de ouders 

komt alle eer toe. Zonder hen is dit evenement niet moge-

lijk.  

Ouders zaten op verschillende plaatsen te controleren. Een 

dikke pluim verdienen ze. Verder bedankt Wijkraad Zuid 

alle medewerkers van de gemeente en politie die meege-

werkt hebben aan het evenement. 

 

 



Het plaatsen van de vlaggen en spandoeken voor de verkeersweek 

door de RBOR 

Uitreiking van de verkeersdiploma’s door wethouder Ufuk Kâhya 

Uitdelen van de hesjes en het fruittasje door wijkraadsleden 

 

Aanmelden van wijk - en buurtevenementen 

 
Laat eens zien wat er in de wijk of in een buurt wordt geor-

ganiseerd. Bij de Bewoners Advies Groep (BAG) wordt 

regelmatig een financiële bijdrage aangevraagd om een 

evenement te organiseren. Om een evenement aan te mel-

den ga je naar de website van wijkraad zuid.  

www.wijkraadzuid.nl 

 

Het Wijk- buurt- en dorpsbudget  
 

Het Wijk- buurt- en dorpsbudget is een subsidierege-

ling voor en door bewoners die in hun wijk, buurt of dorp 

aan de slag willen. Bewoners zijn per slot van rekening dé 

deskundigen in hun eigen straat of buurt. 

 

Wat kan er binnen deze regeling? 
Met het Wijk-, buurt- 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 (b.v. voorlichting). 

 

Uitgangspunten 
Er gelden een paar uitgangspunten. De belangrijkste zijn: 

- Aanvragen voor subsidie dienen uiterlijk zes weken vóór     

de geplande (voorbereiding van de) uitvoering ingediend te 

worden. 

- De wijkmanagers voeren de subsidieregeling uit. 

Ieder gebied (wijk, buurt of dorp) heeft een eigen budget en 

een bewonersadviesgroep. De bewonersadviesgroep advi-

seert de wijkmanager over de ingediende aanvragen. 

- Beoordeelt de wijkmanager de aanvraag positief? Dan 

komt er een budget beschikbaar. De aanvrager ontvangt 

hierover binnen 6 weken bericht. 

- Ten slotte gelden deze algemene en wijkgerichte spelre-

gels.  

 

Aanvragen 
U kunt een subsidie aanvragen via de gemeentelijke website: 

www.s-hertogenbosch.nl d.m.v. het digitale formulier. 

 

De subsidieregeling Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget 2019 

kent twee spelregels die voor de hele gemeente gelden: 

- een initiatief mag niet in strijd zijn met wet en regelgeving, 

- de initiatiefnemer zorgt zelf voor draagvlak in de omge-

ving. 

 

Algemene en specifieke spelregels voor Zuid 
- Eten en drinken komen niet in aanmerking voor een bijdra-

ge uit het Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget. 

- De aanvrager zorgt voor eventuele benodigde vergunning

(en). 

- Is een lid van de beoordelingsgroep zelf als vertegenwoor-

diger bij een initiatief betrokken? Dan beslist hij/zij niet mee 

over de aanvraag. 

- Bij buurtgebonden activiteiten is het maximale bedrag dat 

u kunt aanvragen € 750,00. 

- Voor het lenen van een tent of statafels kunt u contact op-

nemen met Bram Brantjes. Mob. 06-51159993. 

- Na afloop ontvangen we graag een kort verslag/foto's van 

de activiteit ter inspiratie. Alleen de leden van de advies-

groep Zuid ontvangen dit! Het zal NIET openbaar worden 

gemaakt. U kunt dit sturen naar bewonersadvies-

groep@gmail.com. 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 4 juni 2019 In de Roos 

dinsdag 10 september 2019 Sport Foyer Zuid 

dinsdag 10 december 2019 Sport Foyer Zuid 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen: aanvang 20.00 uur  

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

Laatste Buurtfeest en tevens afscheid bij In de Roos 

 
Op zaterdag 15 juni is er weer een buurtfeest bij In de Roos. 

Van 13.00 tot 17.00 uur. Helaas wordt dit het laatste buurt-

feest. In de Roos gaat stoppen en de woningen van Cello in 

de Brugmanstraat en de Geert Grootestraat gaan in het na-

jaar verhuizen naar een nieuwe locatie op de Hambaken. 

Omdat dit buurtfeest dus tevens een afscheid wordt, willen 

we het grootser aanpakken. Binnen zijn de activiteiten die 

we al jaren gewend zijn van 4 de Zomer, Lente, Winter. 

Buiten zal er nu ook feest zijn. Muziek, hapje en drankje. 

Zoals bij de vorige buurtfeesten, zal dit ook nu gratis zijn 

(behalve alcoholische dranken). 

 

Goede buren, betere buurten 
 

Iedere bewoner heeft behoefte aan rust in de buurt of wijk 

en het huis waarin hij of zij woont. Meestal gaat het samen-

leven in de buurt goed. Toch komt het wel eens voor dat een 

situatie ontstaat waarin buren (over)last van elkaar hebben 

en zich gaan ergeren. Dan kan het gebeuren dat er niet wordt 

gepraat met de ander en dat er een conflict ontstaat. 

                                                                                           

Wat als het mis gaat?                                                          

Een conflict kan leiden tot pesterijen of ruzie. Soms is er 

zelfs helemaal geen contact meer mogelijk. Dan gaan men-

sen elkaar ontwijken of negeren. 

Meer over Buurtbemiddeling 073 

Wat doet Buurtbemiddeling073?                                        

Wat biedt Buurtbemiddeling 073?                                     

Wat zijn  de kernwaarden van Buurtbemiddeling073? 

In de openbare wijkraadvergadering van 4 juni komt het 

team van Buurtbemiddeling073 uitleg geven.  

 

Komt u er met de buren samen niet uit dan kunt u de hulp 

van Buurtbemiddeling073 inroepen. Wij brengen buren 

met elkaar in gesprek als u dat  zelf lastig vindt. 

Op deze manier helpen we om te voorkomen dat conflictsi-

tuaties uit de hand lopen. 

Nieuwe locatie voor de openbare wijkraadver-

gaderingen van wijkraad zuid 

Dinsdag 4 juni houden wij na 24 jaar onze laatste openbare 

wijkraadvergadering bij In de Roos, voorheen in De 

Meent. De openbare wijkraadvergadering van 10 septem-

ber 2019 en 10 december 2019 houden we in de foyer van 

de sportzaal achter het St. Janslyceum. Ingang Platostraat 

2. Er is een gratis groot parkeerterrein voor de ingang aan-

wezig. 

 

Seniorenmiddagen 
 

Na jaren de Seniorenmiddagen in Sociaal Cultureel Cen-

trum “In de Roos” gehouden te hebben, is door de sluiting 

van “In de Roos” de noodzaak ontstaan om een nieuwe ge-

schikte gelegenheid te zoeken. En die hebben we gevon-

den! Vanaf oktober houden we de middagen in de foyer 

van de sportzaal achter het St. Janslyceum. Platostraat 2. 

Er is daar gratis parkeergelegenheid, de koffie staat klaar 

in de pauze, de zaal is gezellig (maar wel groen i.p.v. 

rood), alles is vrij nieuw en… de entreeprijs blijft € 5,00! 

 



 

 

 
    

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                                                           

                                                        
 

 

 

 

  

                                                 

                                                          

 

 
 

  

 

 

 

 

                                                           

 

   

 

De Zomerschool 
 

Zomerschool voor senioren: onze vrijwilligers zitten er 

klaar voor! 

Van 9 tot en met 27 juli wordt alweer de negende editie van 

de zomerschool voor 55+ers in ’s-Hertogenbosch gehou-

den. Er zijn zo’n 100 activiteiten op velerlei gebied waar 

men aan kan deelnemen. Dit jaar is er ook aandacht voor 

(oppas) opa’s en oma’s om samen met hun kleinkind een 

leuke workshop of activiteit te ondernemen. Inschrijven kan 

vanaf 9 mei.  

 

Onze vrijwilligers staan te popelen om alle Bossche senio-

ren weer 3 mooie weken te bezorgen. Dit jaar staan er di-

verse activiteiten op het programma, zoals wandelen in de 

stad en op de Nulandse heide, op bezoek bij diverse musea, 

de gemeente en Vincentius, genieten van interessante pre-

sentaties over filosofie, toponiemen, gezond ouder worden 

en inbraakpreventie. We maken onder andere kennis met 

kartonnage, ontrommelen, klassiek ballet, linedance, geoca-

chen en een schrijfworkshop. Natuurlijk komen dit jaar de 

creatievelingen niets tekort met workshops als haken, quil-

ten, schilderen, tekenen, bloemschikken, etherische olie 

maken en glazuren.  

 

Een echte aanrader dit jaar is de bustocht richting Utrecht 

alwaar we een prachtige boottocht maken over de Vecht, 

inclusief lunch en diner op woensdag 18 juli. Tijdens de 

slotmiddag zal er een spetterende modeshow worden gelo-

pen door de deelnemers die zich opgeven voor de activiteit  

“mannequin of dressmen voor één dag”. Al met al teveel 

om op te noemen. Dus kijk vanaf 9 mei op de website om 

in te schrijven voor alle activiteiten. Op de site: 

www.sasdenbosch.nl onder het kopje “Zomerschool” vind 

je het volledige programma en een inschrijfmogelijkheid. 

Papieren programmaboekjes liggen bij de bibliotheken, 

buurtcentra, wijkpleinen en In de Roos en bij de Ontmoe-

ting. Het deelnemersaantal blijft groeien en de belangstel- 

ling is groot. Op tijd inschrijven, om teleurstelling te voor-

komen, is dan ook aan te raden.  

Tijdens de Zomerschool is er trouwens ook een last-minute-

balie bij In de Roos op zuid. Daar kun je altijd nog kijken 

waar een plaatsje open is, je inschrijven en dan gewoon nog 

meedoen! 

 

Hostel aan de Zuiderparkweg 

 
Waarom heeft ontwikkeling stil gelegen en gaat nu weer 

van start? 
In 2009 heeft de gemeenteraad besloten dat er een aantal 

hostels in ’s-Hertogenbosch komt. In 2010 zijn hiervoor 2 

plekken gekozen. De eerste is in 2014 in de wijk Graafse-

poort aan de Van Broeckhovenlaan gerealiseerd. 

Tegelijkertijd zijn we verder gegaan met de voorbereidin-

gen van een woonzorgcomplex met hostel aan de Zuider-

parkweg. Dit voorbereidingsproces is in 2017 getempori-

seerd. Eerst wilden we goed in beeld hebben wat de behoef-

te is van het hele zorglandschap. Dat is gedaan binnen het 

project ‘Thuis in de wijk’. 

Het college wilde bekijken welke zorgvoorzieningen de 

volgende jaren  nodig zijn in onze regio. Samen met de 

zorgaanbieders  beantwoordden ze deze vraag. Uit deze 

verkenning bleek dat er de volgende jaren een nijpende be-

hoefte is aan een woonzorgvoorziening met hostel. Daar-

mee is de ontwikkeling van het project aan de Zuiderpark-

weg weer vervolgd. 

Ruimtelijke procedure 

 

Om het bouwplan aan de Zuiderparkweg te realiseren, is 

het nodig om de planologische situatie(bestemmings-

plan) aan te passen. Hiervoor wordt een procedure door-

lopen. Voor dit plan bestaat de procedure uit drie fasen: 

voorontwerp, ontwerp en vaststellen van het bestem-

mingsplan. Meer uitleg over zo’n procedure vind je on-

deraan deze pagina. 

We beginnen nu met het voorontwerp van het bestem-

mingsplan. In het voorontwerpbestemmingsplan kan je 

zien hoe het plan planologisch wordt mogelijk gemaakt.  

 
Wat is de verwachte planning? 

De ruimtelijke procedure inclusief het verkrijgen van de be-

nodigde omgevingsvergunning, duurt ongeveer 1 jaar. Wan-

neer er een omgevingsvergunning is, duurt de bouw van het 

complex naar verwachting ook nog 1 jaar.  

 

Inloopavond 15 mei 

Wil je meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan? 

Kom dan langs op de inloopavond. De naaste omgeving van 

de nieuwbouw, ontvangt hiervoor een uitnodiging met de 

post. 

Waar:             BBS Nieuw Zuid aan de Jac. van Looystraat 5 

   te ’s-Hertogenbosch 

Tijdstip:         15 mei 2019 van 17.00 tot 19.30 uur.  

 

Op deze avond zijn er medewerkers van de gemeente om uw 

vragen te beantwoorden. Je kan binnen deze tijd binnenlopen 

wanneer het je uitkomt. Er wordt geen presentatie gegeven. 

 

Wil je reageren? 

Het voorontwerpbestemmingsplan kan je inzien. Dat is mo-

gelijk van 6 mei 2019 tot en met 17 juni in het Stadskantoor 

(Wolvenhoek 1). Wil je het plan digitaal bekijken en/of rea-

geren op het plan? Kijk dan op www.s-hertogenbosch.nl/

ruimtelijkeplannen (onder ruimtelijke plannen in procedure). 

 

De ruimtelijke procedure bestaat uit meer stappen. Er zijn 

voor inwoners verschillende momenten om te reageren op of 

hun mening te geven over het plan: 

‐ Het voorontwerpbestemmingsplan kan je vanaf 6 mei 2019 

tot en met 17 juni 2019 inzien.  

‐ Na de zomervakantie neemt het college van burgemeesters 

en wethouders een besluit. Dat is over het voorstel voor het 

ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergun-  

ning.  

  Daarna kan je deze stukken 6 weken inzien, en heb je de 

mogelijkheid een zienswijze (reactie) te geven. De naaste 

omgeving van de nieuwbouw ontvangt hierover dan  een 

brief met meer informatie. 

De gemeenteraad besluit naar verwachting in het eerste 

kwartaal van 2020 over het bestemmingsplan. Voor die 

raadsvergadering kan je je mening geven bij ‘Informeren en 

ontmoeten’. 

 

Belangrijke telefoonnummers: 
 

Wijkagent voor Zuid: 

Raymond van der Heijden 

06-10413623 

 

Stadstoezicht: buurtcoördinator  

Henk Lambooij  

073-6155565 

 


