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Programma Seniorenmiddagen 2019-2020
November 2019
Onder de vlag van Stichting Wijkraad Zuid heeft de Commissie Seniorenmiddagen
’s-Hertogenbosch Zuid weer een programma weten samen te stellen met diverse
onderwerpen op verschillende gebieden. In dit programma treft u de drie presentaties aan die in de komende drie maanden gehouden zullen worden. De diverse onderwerpen zijn uitgezocht en voorbereid, rekening houdend met actualiteit en interesses van senioren. De sprekers worden uitgekozen op grond van deskundigheid,
spreekvaardigheid en presentatie.
Plaats:

Sport Foyer Zuid achter het Sint-Janslyceum
Platostraat 2 ‘s-Hertogenbosch Zuid
Gratis parkeerplaatsen bij de sporthal

Wanneer: de eerste woensdag van de maand, behalve in
januari: de tweede woensdag
Tijd:
14.30 uur tot 16.30 uur.
Periode: oktober tot en met april .
Entree:
€ 5,00 p.p. Dit is inclusief 1 x koffie of thee in
de pauze.

WOENSDAG 4 DECEMBER 2019
Peter en Tineke Schipper:
Koude winters, Warme feesten
De dagen worden korter en buiten regeert koning Winter.
We maken ons op voor de feestperiode. Deze lezing neemt
u mee naar de wereld van de traditionele winterfeesten,
zoals St. Maarten, Sinterklaas, Kerstfeest, Oud en Nieuw en
Drie Koningen. Maar ook een nieuwkomer zoals Halloween wordt niet vergeten. We gaan op zoek naar de historische achtergronden en typische (volkse) gebruiken. Ter
afwisseling worden enkele oude winterverhalen verteld.
Peter Schipper is afgestudeerd als kunsthistoricus en
was tientallen jaren werkzaam in de museumwereld. Hij
publiceerde vele artikelen en boeken over uiteenlopende
(kunst)historische onderwerpen.
Samen met zijn echtgenote Tineke houdt hij lezingen over
diverse thema´s.

WOENSDAG 8 JANUARI 2020
Tweede woensdag!
Ton Cruijsen:
Natuurwonderen in het Westen van de VS
In deze lezing staan de bijzondere landschappen in het
Westen van de VS Centraal. Er zijn weinig gebieden op
aarde waar de bijzondere natuurelementen van de aardkorst
zo goed zichtbaar zijn als in dit deel van de Verenigde Staten. In de talloze Nationale Parken zijn ze op eenvoudige
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wijze te bereiken en te bezichtigen.
Gebergten, vulkanen, geisers, canyons, tafelbergen, goblins, hoades en toadstools (paddestoelrotsen). Behalve dat
u ze te zien krijgt, wordt ook uitgelegd hoe ze ontstaan
zijn. En natuurlijk weer met zeer veel mooie foto’s en filmpjes.
Ton Cruijsen is afgestudeerd in planologie en geografie, is werkzaam als docent aardrijkskunde op Gymnasium Bernrode, is Stadsgids in Ravenstein, medewerker Landerd TV en L-FM radio in de gemeente Landerd en zijn
hobby’s zijn fotografie en reizen.

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020
Rob de Vrind: “Lessen uit het Grand design”
Een interessante lezing die antwoord tracht te geven op de
vraag hoe alles geschapen is en waar de schepping (in het
Grand design) zich verder naar toe ontwikkelt. Van de big
bang tot aan het heden en met een doorkijk naar de toekomst. Over lessen die we daaruit kunnen trekken. Over
tien sferen die je kan onderscheiden, zodat je dingen beter
kunt begrijpen én hoe we van daaruit kunnen komen tot
een meer duurzame wereld.
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”, medeoprichter van
de Stichting de Groene Vesting (www.degroenevesting.nl)
en de Stichting Bossche Milieugroep, presentator en programmalid van het milieucafé MINC (zie www.mincdenbosch.nl) en beleidsmedewerker bij het Koning Willem
I College, duurzaamheidcoördinator

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 hopen dat wij wederom in 2020 op hun inzet
mogen rekenen. Bestuur
van Wijkraad Zuid wenst
U prettige Kerstdagen en
een gezond en voorspoedig
2020.

Het Wijk-, buurt- en dorpsbudget

Openbare Wijkraadvergadering 10-09-2019

Het wijk- buurt- en dorpsbudget is een subsidieregeling 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.

Aanwezige wijkraadsleden : Gerard Schouten, Frans
Baert, Jacques van Dijk,
Marie-Claire van Dijk,
Ingeborg Fick en Wil van
den Heuvel

Algemene en specifieke spelregels
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 omgeving.
Een groep betrokken bewoners uit het gebied waar de aanvraag
over gaat, geeft een advies over de ingediende aanvragen.
We noemen deze groepen Bewonersadviesgroepen (BAG).
Iedere Bewonersadviesgroep heeft de vrijheid extra spelregels
vast te stellen voor hun eigen gebied.
Deze gelden dan náást de spelregels hierboven.
Aanvragen kunnen dus in de ene wijk anders beoordeeld worden
dan in de andere wijk. Het is belangrijk en noodzakelijk dat bij
iedere aanvraag een duidelijke begroting zit.

Hieronder de extra spelregels voor de wijk Zuid









Eten en drinken komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Wijk-, buurt- en dorpsbudget.
De aanvrager zorgt voor eventuele benodigde vergunning
(en).
Is een lid van de beoordelingsgroep zelf als vertegenwoordiger 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 opnemen met Bram Brantjes. Zijn e-mailadres is:
brambrantjes@hotmail.com.
Na afloop ontvangen we graag een kort verslag/foto's van
de activiteit ter inspiratie. Alleen de leden van de adviesgroep Zuid ontvangen dit! Het zal NIET openbaar worden
gemaakt. U kunt dit sturen naar:
bewonersadviesgroep@gmail.com.

Kijk voor meer informatie over aanvragen bij Het
Wijk-, buurt- en dorpsbudget op www.s-hertogenbosch.nl

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 10 december 2019
dinsdag 10 maart 2020
dinsdag 2 juni 2020
dinsdag 8 september 2020
dinsdag 8 december 2020
Alle openbare wijkraadvergaderingen vinden plaats in:
Sport Foyer Zuid, Platostraat 2
aanvang 20.00 uur.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Afwezige wijkraadsleden : Phyllis Winkens-Besems,
Maartje Waarts en Trude
Baert (mb)
Gast(en)

: De heer Kastelijn (architect
Zuiderschans) en de heer
Mieras (dir. financiën Van
Neynsel). De heer Urlings
(projectleider Zuid aardgasvrij)

Wijkmanager

: Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte : Afmelding van Rinus van de
Vrie
Politie Brabant-Noord

: -

Stadstoezicht

: Henk Lambooij

Politieke partijen

: -

Bezoekers

: 74

Brabants Dagblad

: -

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen Notulen 04-06-2019
De notulen d.d. 04-06-2019 wordt nog niet vastgesteld
i.v.m. een rectificatie.
Rectificatie punt 6 Hostel.
M.b.t. procedure bestemmingsplan hostel Zuiderparkweg het
volgende:
Op www.s-Hertogenbosch.nl/zuiderparkweg is alle informatie te vinden.
In een notendop:
Voordat er gebouwd kan worden vindt een bestemmingsplanprocedure plaats. Dit bestaat uit 3 onderdelen.
1. voorontwerp
2. ontwerp
3. vaststellen
1. inzien van 6 mei-17 juni 2019
2. op basis van ingediende inspraakreacties wordt ontwerp
aangepast. Na de zomervakantie 2019 kan dit worden ingezien, wederom mogelijkheid zienswijzen in te dienen.
3. eerste kwartaal 2020 vaststellen van het bestemmingsplan.
Wanneer hiermee wordt ingestemd door de gemeenteraad

kan het college van B&W een omgevingsvergunning verlenen.
Bent u het niet eens, dan is beroep bij de Raad van State
afd. Bestuursrechtspraak mogelijk.

3. Evaluatie van punten uit vorige vergaderingen
Evaluatie snelheid in verschillende straten op Zuid. Er volgt
een gesprek met de wethouder.

4. Nieuwbouw Zuiderschans
Presentatie door dhr. Kastelijn, architect en dhr. Mieras, dir.
Financiën van VanNeynsel.
Momenteel is het pand van Van Neynsel. Dit gaat over naar
Zayaz, vervolgens wordt het weer verhuurd aan Van Neynsel die de zorgvraag verzorgt.
Het betreft sociale woningen met woonservice. Hierop kan
worden ingeschreven bij Zayaz. Hier is een inkomensgrens
van toepassing. Mocht u een zorgindicatie hebben en reeds
10 uur zorg ontvangen, dan vervalt de inkomensgrens.
Indeling gebouw:
Voorkant: 83 levensloop bestendige tweekamer app. van 50
m2, 16 driekamer app. van 70 m2. Totaal 4 verdiepingen.
Achterzijde: 4 woongroepen voor personen met dementie,
44 app. Hoogte 2 verdiepingen. Rond dit gedeelte is een
tuin met aan de binnenzijde een hof.
Het gebouw heeft een algemeen deel van 500 m2, het ontmoetingsplein. Hier kan iedereen binnen. Heeft zitruimte en
een keukenfaciliteit. Er zijn gesprekken met In de roos of
hier een combinatie plaats kan vinden. Deze binnenruimte
heeft hoge plafonds.
Het gebouw heeft een fris uiterlijk van lichte steen.

Wat zijn momenteel de mogelijkheden:
1. subsidiepot SEEH (86 miljoen, momenteel geen op is op)
(Subsidie Energievoorziening Eigen Huis)
2. www.brabantwoontslim.nl: hier kun je advies vragen over
de route naar gasloos.
3. 2 buurten komen eerst aan de beurt voor ombouw. Hiervoor is een extra subsidiepot.
Proeftuinen 2020. Den Bosch gaat hier in maart 2020 mee
aan de slag.
Nu al zijn er per buurt verschillende initiatieven ontstaan.
Buurkracht app.
Momenteel is overschakeling naar aardgasvrij een vrije keuze, het is geen plicht.
Vraag uit publiek: is aardwarmte een optie? (warmte van
heel diep). Niet voor Den Bosch.

6. Rondvraag
Door grote opkomst voor bovenstaande onderwerpen was
hier geen tijd meer voor.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn
of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de volgende
vergadering, 10 december 2019.
Nieuwe speelvoorziening aan de Adriaan Poirtersingel
Omwonende hebben gekeken naar een nieuwe invulling van
de speelvoorziening aan de Adriaan Poirtersingel omdat de
huidige aan vervanging toe was. Inmiddels is de aannemer
met de werkzaamheden begonnen.

Het gebouw wordt duurzaam gebouwd, als een soort bouwpakket dat later, mocht dat nodig zijn, makkelijk gedemonteerd kan worden. Energie neutraal, geen gas, warmtepomp,
groen dak met zonnepanelen.
Parkeren: achterzijde 50 plaatsen voor bewoners op eigen
terrein, 18 aan zijkant en 20 op de openbare weg voorkant.
Planning: Gesprekken gaande met buurt samen met gemeente. Het pand is nu leeg, toezicht is aanwezig. Voorbereidingen voor sloop, waarschijnlijk eind oktober en zal ongeveer 3 maanden duren.
In 2021 is het pand gereed.
Op www.zayaz kunt u bij “onze projecten” aangeven op de
hoogte te willen worden gehouden.

5. Zuid aardgasvrij
Aan het woord dhr. Urlings, projectleider aardgasvrije wijken.
Gekeken werd naar buurten die hiervoor in aanmerking
konden komen en daar waar men het ook wilde.
5 buurten komen hiervoor in aanmerking: ’t Zand, Zuid,
Hintham Zuid, Sparrenburg, Buitenpepers.
Aardgasvrij wil zeggen, fossiele brandstoffen vaarwel zeggen.

Foto is gemaakt op 28 oktober 2019

Gevelaanzicht van de nieuw Zuiderschans

Belangrijke telefoonnummers en adressen:

Woonbootlocatie aan de Van Veldekekade

In noodgevallen:
Politie, Brandweer of GGD 112

In de openbare wijkraadvergadering d.d. 10 december 2019
komen de heren Ton Habraken (juridisch beleidemedewerker) en Reinoud Crince (stedenbouwkundige) een presentatie geven over de beoogde woonlocatie van circa 12 ligplaatsen aan de Van Veldekekade.

Politie ‘s-Hertogenbosch:
Vogelstraat 41
5212 VL ‘s-Hertogenbosch
Centraal nummer 0900-8844
Wijkagenten voor Zuid:
Inge Luijt (Bossche Broek en de buurt Zuid)
John Coeleveld (Bazeldonk, Gestelsebuurt, Pettelaarpark
en Meerendonk)
0900-8844
Wijkplein Nieuw Zuid
Jac. Van Looystraat 5
5216 SB ‘s-Hertogenbosch
073-8225285
Wijkwerkers van Farent in Zuid
Anine Vloedgraven 06-30254862
Simon van de Biggelaar 06-55322473
Sami Sezin 06-15446130
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte:
Projectleider Wijkbeheer Zuid,
Rinus van de Vrie
Poeldonkweg 1
5216 JX ‘s-Hertogenbosch
073-6155555
Stadstoezicht: buurtcoördinator Henk Lambooij
Wolvenhoek 4
5211 HJ ‘s-Hertogenbosch
073-6155565

De woonlocatie is in eerste instantie bedoeld om de huidige
woonbootbewoners aan de Ertveldplas de mogelijkheid te
bieden te verhuizen naar een permanente en planologisch
geregelde locatie.
Inspraakprocedure
De planopzet voor de nieuwe woonbootlocatie is opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan “Woonbootlocaties Van Veldekekade en Rosmalense Plas”. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 4 november 2019
ter inzage in het Stadskantoor. Meer over deze stukken op
de website www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen. In
deze periode kan iedereen op het plan een reactie geven.
Daarnaast wordt er op 14 november een inloopavond gehouden over het plan. Die wordt gehouden van 18.30 tot
20.30 uur bij Het Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4 te
‘s-Hertogenbosch.
Wilt u reageren
In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk
of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren?
Schriftelijk kunt u de inspraakreactie sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus
12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch onder vermelding van
zaaknummer 7122126. Het is ook mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt dit doen via
www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie.
Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor
kunt u een afspraak maken met de heer T. Habraken.
Telefoonnummer 073 - 6155626

