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Het zou kunnen dat na het drukken van deze nieuwsbrief activiteiten
staan die geen doorgang kunnen vinden om reden dat vanuit de regering aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om het Coronavirus verder in te dammen.
Voor het laatste nieuws over wel of geen doorgang vinden van onderstaande activiteiten: kijk voor 2 juni op www.wijkraadzuid.nl. Op die
pagina kunt u ook doorklikken naar onze facebook en Twitter
pagina.

Dinsdag 2 juni houden we geen openbare
wijkraadvergadering maar een inloopavond
Wijkraad zou graag tijdens de inloopavond van wijkbewoners willen weten of er verbeterpunten zijn voor de komende vijf jaar in onze wijk. En dat kan van alles zijn. De bedoeling is dat de wijkraad alle aangeleverde punten gaat
inventariseren. Die gaan we dan bundelen en bespreken in
de openbare wijkraadvergadering d.d. 8 september wat mogelijk is en niet mogelijk is. Wij kunnen als wijkraad niet
alles oplossen. U bespreekt het verbeterpunt aan tafel met
een wijkraadslid.

Informatiemarkt Zuid Actief
Beste wijkbewoners, we zitten midden in de Coronacrisis
als ik dit schrijf. Een raar moment om het te hebben over de
Informatiemarkt Zuid Actief, maar ik doe het toch. In Zuid
gebeurt heel veel, voor elke leeftijd is wel wat te doen.
Maar het is niet altijd goed zichtbaar of vindbaar. De Werkgroep Zuid Actief organiseert daarom de Informatiemarkt
Zuid Actief.
Allerlei verenigingen, organisaties en clubjes van bewoners
zijn enthousiast bezig met activiteiten te organiseren. Van
peuters tot senioren, voor sportievelingen, bankhangers of
denkers over duurzaamheid, er is voor iedereen wat te
doen! Op de Informatiemarkt Zuid Actief kunt u met verschillende activiteiten kennismaken. Ook als u geen informatie zoekt, maar houdt van gezelligheid, bent u welkom
op Zuid Actief. We zorgen voor muziek, een ijsje en diverse randactiviteiten.
Zuid Actief stond tegelijkertijd met de rommelmarkt Zuid
Rommelt gepland voor 14 juni in de Zuiderpassage. Maar
de werkgroep heeft besloten om deze uit te stellen tot na de
zomer. We proberen ook dan weer aan te sluiten bij Zuid
Rommelt op 13 september. Kijk regelmatig op de website
van Wijkraad Zuid voor het laatste nieuws of volg de
wijkraad op Facebook en Twitter. Deze kunt u vinden op de
eerste pagina rechtsboven van deze Nieuwsbrief.
Misschien bent u zelf één van die enthousiaste wijkbewoners die activiteiten organiseert en wilt u ook op de infor-
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matiemarkt komen staan? Dat kan, er zijn nog plaatsen beschikbaar! U kunt een hele kraam of een halve kraam daarvoor gebruiken. Neem gerust contact op met Sami Sezin,
wijkwerker van Buurtteam Zuid. Ook voor alle andere vragen over Zuid Actief. Bel of mail naar 0615446130 of
samisezin@farent.nl.
Voor nu, blijf gezond, let op uzelf en anderen om u heen,
samen slaan we ons er doorheen!

Inloop en Ontmoetingspunt Strip Zuid
Halverwege januari is het Inloop en Ontmoetingspunt Strip
Zuid gestart in De Meent. Elke vrijdagmiddag van 14.30
tot 16.30 uur bent u welkom voor een kop koffie, thee, een
praatje of vragen over welzijn, wonen, zorg, etc. Misschien
hebben we niet meteen een antwoord, maar we zoeken het
voor u uit en laten het u weten.
“Wat een rare naam, Strip Zuid” hoor ik u denken. Ik zal
het proberen uit te leggen. De oude Zuiderschans wordt
gesloopt en daar komt een nieuwe Zuiderschans voor terug.
Onderin dat nieuwe gebouw komt een ruimte voor maatschappelijke activiteiten. We hebben die voorlopig de
naam ‘(de) Strip (op) Zuid’ gegeven. Zodra de nieuwe Zuiderschans klaar is zullen diverse activiteiten verhuizen van
De Meent naar de Strip op Zuid.
“De Meent?” hoor ik u denken. Dat is het voormalige In de
Roos. Totdat de nieuwe Zuiderschans klaar is mag een aantal wijkactiviteiten gebruik maken van De Meent zoals de
Huiskamer Zuid en het Inloop en Ontmoetingspunt Strip
Zuid.
Iedereen is welkom bij Strip Zuid, maar we doen het vooral
voor de wat oudere wijkbewoners. Strip Zuid is een samenwerking van wijkbewoners samen met KOO (Wijkplein
Zuid), Van Neynsel en Farent. Om u als bezoeker welkom
te heten staan 14 gastvrouwen klaar. Die zijn er niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk! Elke vrijdagmiddag zijn er 2
of 3 gastvrouwen om u te ontvangen.
Helaas is Inloop en Ontmoetingspunt Strip Zuid tijdelijk
gesloten vanwege de Coronacrisis. Maar we hopen snel
weer open te gaan zodra het veilig kan. Volg de website,
Facebookpagina of Twitter van de wijkraad voor het laatste
nieuws.
Heeft u vragen over Strip Zuid? Bel of mail naar Sami Sezin, wijkwerker bij Buurtteam Zuid: 0615446130 of
samisezin@farent.nl .
Namens alle medewerkers van Strip Zuid: let op elkaar,
blijf gezond en kom eens langs op vrijdagmiddag zodra het
weer kan!

Wijkbewoners Bedankt!
Beste wijkbewoners, bedankt dat jullie in deze crisis niet
alleen voor jullie zelf zorgen maar ook voor anderen. Ik zie
dat iedereen rekening houdt met elkaar door thuis te blijven
en afstand te houden op straat en in de winkels. Maar het
gaat veel verder dan dat. Sommigen van jullie kennen mij
wel, ik ben Sami en samen met Simon en Anine wijkwerker
in Den Bosch Zuid. In het begin van de Coronacrisis werden
in mum van tijd hulpdiensten door wijkbewoners opgezet in
wijken van andere wijkwerkers. Maar in Zuid bleef het stil.
Simon, ik en Anine vroegen ons af of wij zelf een hulpdienst
moesten opstarten in Zuid. Maar zouden we wel voldoende
vrijwilligers vinden om hulpvragen op te vangen? Na goed
te kijken en luisteren leek het erop dat Zuid dat helemaal
niet nodig had! Ik zie en hoor dat in Zuid de hulp door buren
en buurtbewoners enorm goed werkt. Wij noemen dat de
informele zorg en hulp. Mensen helpen elkaar door de crisis
heen, gaan samen verveling en eenzaamheid tegen, doen
boodschappen of laten de hond uit voor anderen. Mensen
zitten op gepaste afstand van elkaar in de tuin of op de galerij, maken een praatje met een kop koffie of thee. En er
wordt volop gebeld en ‘geappt’. Heel misschien vallen er
toch enkelingen buiten de boot, voor hen staan wij en
collega’s van het Buurtteam klaar, dus neem gerust contact
met ons op. Beste wijkbewoners, houd vol, blijf elkaar helpen, steunen en blijf zorgzaam, want we zijn er nog niet. En
wat doen we als de crisis voorbij is? Houden we deze betrokkenheid bij elkaar dan nog vol, als we weer in de dagelijkse sleur zitten? Misschien hebben we niet meer de tijd
en energie om elkaar te helpen, steunen en zorgzaam te zijn.
Maar er is één ding dat we kunnen volhouden. Ik heb ooit
een wijze les geleerd van een meisje van 13 jaar: “je hoeft
geen vrienden te zijn om vriendelijk te zijn”. Al kun je anderen niet meer zoveel steunen en helpen als nu: blijf vriendelijk voor elkaar, tijdens en ook na deze crisis. Nogmaals bedankt en groet van Simon, Sami en Anine, wijkwerkers in
Buurtteam Zuid.

Nieuwbouwprojecten die van start gaan of zijn
gegaan in onze wijk Zuid

Zuiderschans aan het Sweelinckplein

Hostel aan de Zuiderparkweg

Eerste van zes nieuwbouw appartementen aan de Guido
Gezellelaan in de Gestelsebuurt

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 2 juni 2020 (inloopavond 20.00-21.30 uur)
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.
Groot onderhoudsproject met energiebesparende maatregelen in de Karel de Stoutestraat en omgeving.

Even voorstellen
Stichting wijkraad Zuid bestaat uit 8 wijkbewoners.
Wat kan Wijkraad Zuid voor U betekenen?
Wijkraad Zuid is een stichting die zich als doel stelt om een
optimaal leefklimaat te creëren en te behouden alsmede het
algemeen welzijn van de bewoners van de wijk te bevorderen. Haar taak bestaat uit het behartigen van de belangen
van de wijk en van haar bewoners in het algemeen.
Hierbij kan men denken aan onderwerpen die te maken
hebben met bijvoorbeeld de algemene veiligheid, de verkeersveiligheid, speciale voorzieningen ter verbetering van
het woongenot en verbetering van de leefbaarheid (o.a
groenvoorzieningen, verlichting, speelgelegenheid) enzovoorts.
Wat kunt U voor Wijkraad Zuid betekenen?
Het zal U duidelijk zijn dat een goede, directe communicatie met U, bewoner van Zuid, onontbeerlijk is voor een
goed functioneren van Wijkraad Zuid. Een open communicatie stelt ons in de gelegenheid om een juiste weergave te
bieden van de belangen van de wijk Zuid en maakt het ons
mogelijk om deze belangen op een adequate wijze te communiceren naar de gemeente. Wij zullen U regelmatig op
de hoogte houden van de diverse activiteiten van de
Wijkraad via de media en wij zien U graag op de openbare
vergaderingen van Wijkraad Zuid die tevoren zullen worden aangekondigd.
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Wellicht zijn er onder U belangstellenden die ons actief
willen ondersteunen door deelname in de Wijkraad. U kunt
ons dit laten weten na afloop van de vergadering of indien
U niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt U ons bereiken via Postbus 5036, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Wij
hopen dat deze informatie een nog betere aanvulling mag
zijn van een verdere vruchtbare samenwerking tussen U,
Wijkraad Zuid en overige instanties in Zuid.
De 5 commissies van de wijkraad
Commissie Milieu en Groen
milieuengroen@wijkraadzuid.nl
Commissie Verkeer
verkeer@wijkraadzuid.nl
Commissie Stedenbouwkunde
stedenbouwkunde@wijkraadzuid.nl
Commissie Communicatie
communicatie@wijkraadzuid.nl
Commissie Seniorenmiddagen
seniorenmiddagen@wijkraadzuid.nl

Veilig Verkeersweek Zuid 2020

Belangrijke telefoonnummers en adressen:
In noodgevallen:
Politie, Brandweer of GGD 112
Politie ‘s-Hertogenbosch:
Vogelstraat 41
5212 VL ‘s-Hertogenbosch
Centraal nummer 0900-8844
Wijkagent voor Zuid:
John Coeleveld
0900-8844
Wijkplein Nieuw Zuid
Jac. Van Looystraat 5
5216 SB ‘s-Hertogenbosch
073-8225285

Bericht van de VVN
Het sluiten van de basisscholen heeft ook direct impact op
het Nationaal VVN Verkeersexamen van 2020, zowel het
theoretisch als het praktisch verkeersexamen.
Het VVN theoretisch Verkeersexamen (ook digitaal) kan
niet plaatsvinden op de geplande data 30 maart, 31 maart en
2 april. Zodra er meer duidelijkheid is over het verloop van
het Coronavirus, bepalen en communiceren we nieuwe data. Het theoretisch examen zal in ieder geval niet eerder dan
juni plaatsvinden, om scholen en kinderen voldoende voorbereidingstijd te geven.
Het VVN praktisch Verkeersexamen wordt door verschillende partijen georganiseerd. We hebben alle organisatoren geadviseerd om de praktische examens in de hele
maand april en mei te annuleren of uit te stellen. Als de situatie het toelaat kijken zij op een later moment - uiteraard
in overleg met school - of er een nieuwe datum geprikt kan
worden.
Kinderen kunnen wel thuis de theorie oefenen. Op de examensite van de VVN staat de belangrijkste theorie en een
kennisquiz met variabele vragen en drie oefenexamens.
Kinderen kunnen ook alvast de route voor het praktisch
verkeersexamen delen met de ouders, zodat kinderen de
route kunnen oefenen met hun ouders.

Wijkwerkers van Farent in Zuid
Anine Vloedgraven 06-30254862
Sami Sezin 06-15446130
Simon van den Biggelaar 06-55322473
Gemeente ‘s-Hertogenbosch:
Algemeen nummer: 073-6155155
Postbus 12345
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte:
Projectleider Wijkbeheer Zuid: Rinus van de Vrie
Wijkteamleider: Arjan van den Bosch
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
M. G.C. Franken
: tel. 073-6133150
C. Schreurs
: tel. 073-6137150
M. Vorstenbosch & S. Jacobs
: tel. 073-6134450
Spoed
: tel. 073-6123405
In de avond, nacht en weekend
De huisartsenpost HOV is bereikbaar op werkdagen
van 17.00 tot 08.00 uur. In het weekend en op feestdagen
is er een 24-uursdienst. Tel. 0900-8860
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