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Jubileumboek Heempark 60 jaar
Februari 2021
Het Heempark in ’s-Hertogenbosch-Zuid bestaat 60 jaar! Ter gelegenheid hiervan
is er een prachtig jubileumboek uitgegeven. Het is een kleurrijk uitgevoerd fotoboek met hoogwaardige afbeeldingen die allemaal zijn genomen door Tineke van
Wegberg in het Heempark. In dit naslagwerk (30 x 30 cm, harde kaft) zijn foto’s te
zien van de flora, fauna en activiteiten in het park. De indeling is evenwichtig en
gebaseerd op de vier jaargetijden met oog voor detail. Het boek is mede tot stand
gekomen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Het boek kost € 10,00 en is (ook) uitermate geschikt als
geschenk. U kunt dit bedrag overmaken op rekening nr.
NL34INGB0006555250. Daarna kunt u het boek op woensdagmiddag afhalen in het Heempark of desgewenst andere
afspraken maken door een e-mail te sturen naar:
secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl. Het Heempark
ligt aan de Zuiderplas, achter het Sint-Janslyceum. Het
heeft een oppervlakte van ruim 2 ha is dagelijks geopend en
vrij toegankelijk. Het ‘heem’ van heempark staat voor inheems. Een heempark bevat wildeplantengemeenschappen
die van nature in Brabant kunnen voorkomen. Bloemenweiden, vijver en heideheuvel worden door boomranden omzoomd. De gemeente is eigenaar van het park, maar het
onderhoud wordt door de vrijwilligers van de Stichting
Heempark ’s-Hertogenbosch verricht. Er wordt maandelijks
een nieuwsbrief verstuurd met nieuwtjes en foto’s van het
park waarvoor u zich kunt opgeven. Rondleidingen worden
in het voor- en najaar georganiseerd, maar ook incidenteel
op verzoek. Daarvoor kunt u een mail sturen naar bovengenoemd e-mailadres van de secretaris.
U vindt het park op internet via:
www.heempark-s-hertogenbosch.nl en op
Facebook: @Heempark Den Bosch-Zuid.
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Veilig Verkeersweek Zuid 2021
Bij het drukken van deze nieuwsbrief was nog niet bekend
of de verkeersweek zuid 2021 zal plaatsvinden.
Het wel of niet doorgaan van de verkeersweek heeft te maken hoe de corona-epidemie verloopt.

Geen openbare wijkraadvergadering
Het bestuur van Wijkraad Zuid heeft besloten geen openbare wijkraadvergadering te houden op dinsdag 9 maart 2021.
Dit besluit heeft te maken met de corona-epidemie en de
onzekerheid hoe deze epidemie verloopt.
Onzeker is dan ook of de wijkraadvergadering van dinsdag
8 juni doorgang kan vinden.
Of deze openbare wijkraadvergadering wel of niet kan
plaatsvinden maakt het bestuur bekend in de volgende
nieuwsbrief die dan uiterlijk 29 mei in de wijk wordt bezorgd.

DINSDAG 9 MAART 2021
GEEN OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING

GEEN FOTO BESCHIKBAAR

Henk Lambooij

Jos Kuijpers

Henk heeft per 01-01-2021 na 38 jaar in dienst te zijn geweest bij Stadstoezicht, waarvan Henk 15 jaar in onze wijk
werkzaam is geweest, Stadstoezicht verlaten.
Wijkraad bedankt Henk voor zijn jarenlange inzet en samenwerking in onze wijk en wensen hem veel succes met
zijn nieuwe werkzaamheden.

Jos heeft per 01-01-2021 de taken van Henk overgenomen.
Jos is door zijn betrokkenheid met het Hostel aan de Zuiderparkweg geen onbekende voor Zuid.
Jos, van harte welkom in onze wijk en wij kijken uit naar
een mooie en fijne samenwerking.

Mooi project
Wijk en Dorps budget
Het Wijk en Dorps Budget is een subsidieregeling van de
gemeente waar bewoners gebruik van mogen maken. Per
wijk is er een geldbedrag gereserveerd waar wijkbewoners
beroep op kunnen doen. Deze subsidiestroom is bedoeld
om projecten op te starten in de wijk of bijvoorbeeld veranderingen aan te brengen in de buurt ten behoeve van leefbaarheid, veiligheid, activiteiten etc. Voor Zuid is er een
aanzienlijk geldbedrag beschikbaar gesteld om de wijk op
te fleuren. Heb jij een idee en wordt het idee door meerdere
bewoners uit je buurt gedragen? Dien dan via de gemeentelijke website een aanvraag in.
www.s-hertogenbosch.nl

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 8 juni 2021
dinsdag 7 september 2021
dinsdag 7 december 2021
Alle openbare wijkraadvergaderingen vinden plaats in:
Sport Foyer Zuid, Platostraat 2
aanvang 20.00 uur.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Een vernieuwde speeltuin in de Bilderdijkstraat die tot stand
is gekomen vanuit buurtbewoners die een aanvraag hebben
gedaan voor financiële ondersteuning uit het Wijk en Dorps
budget. De nieuwe speeltoestellen zorgen voor meer speelplezier voor de kinderen en zijn veiliger om op te spelen.

Nieuwbouwprojecten in Zuid
Zuiderschans
Bouwen van een nieuw
wooncomplex voor 83
zelfstandige appartementen en een gedeelte
beschermd wonen voor
44 mensen met dementie.

Zuiderparkweg
Bouwen van een
hostel en een gebouw met 20 sociale
huurwoningen

Mozartsingel 18 appartementen voor jongeren met een
lichte verstandelijke of lichamelijke beperking
Gestelsebuurt bouwen van 6 flats

Meerendonk
Bouwen van tijdelijke woningen in zes gebouwen

Jongeren met Autisme

Belangrijke telefoonnummers en adressen:

Op zoek naar: Jongeren met Autisme uit Den Bosch in de
leeftijdscategorie +/- 18 t/m 25 die maandelijks een vaste
groep willen bijwonen.
Wij bieden aan: Vanaf 5 maart elke 1e vrijdag van de
maand tussen 18:30 en 20:30 een activiteit in het jongerencentrum Zuid-Oost (Gestelseweg 2C) ondersteund door
stichting MEE de Meentgroep, Farent en Powerup073. Samen met de jongeren bepalen we de inhoud van de activiteiten in 2021. Hoeveel plekken beschikbaar: totaal 10
Waar kun je iemand aanmelden:
simonvandenbiggelaar@farent.nl
Ken je iemand of wil je even sparren? Stuur me een mailtje.

In noodgevallen:
Politie, Brandweer of GGD 112

Theaterfestival Boulevard
Gerard Schouten en Jacques van Dijk hebben een gesprek
gevoerd met de organisatie van Theaterfestival Boulevard
over de plannen van het festival om in de zomer van 2021
activiteiten in het Zuiderpark te gaan organiseren. Vanuit
de wijkraad is aangegeven welke aandachtspunten er zijn
onder meer met betrekking tot geluid, parkeren en communicatie en er zijn afspraken gemaakt over vervolgoverleg,
ook met bewoners in de nabije omgeving van het park.
Vanwege de situatie rondom covid-19 is het nog onduidelijk wat het festival in augustus kan en mag organiseren. Dit
zal in de komende periode verder duidelijk worden.

Secretariaat van de wijkraad

Politie ‘s-Hertogenbosch:
Vogelstraat 41
5212 VL ‘s-Hertogenbosch
Centraal nummer 0900-8844
Wijkagenten voor Zuid:
John Coeleveld 0900-8844
Inge van Luijt 0900-8844

John.coeleveld@politie.nl
Inge.van.luijt@politie.nl

Wijkplein Nieuw Zuid:
Jac. Van Looystraat 5
5216 SB ‘s-Hertogenbosch
073-8225285
Opbouwwerkers van Farent in Zuid:
Anine Vloedgraven 06-30254862
Simon van den Biggelaar 06-55322473
Julia Lommers
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 Jos Kuipers
Wolvenhoek 4
5211 HJ ‘s-Hertogenbosch
073-6155565

Phyllis Winkens-Besems

Giaan Dang

Phyllis gaat de wijkraad verlaten. Phyllis is vanaf 12 maart
2018 als secretares bij de wijkraad geweest. Bestuur van de
wijkraad wenst Phyllis heel veel geluk en dat de verwachtingen die zij voor de toekomst heeft allemaal uit komen.
Het secretariaat draagt Phyllis over aan haar buurvrouw
Giaan Dang. Welkom Giaan bij de wijkraad fijn dat jij het
secretariaat over neemt van Phyllis.

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. 088-8765050

Colofon
Uitgave Stichting Wijkraad Zuid
Postbus 5036 5201 GA ’s-Hertogenbosch
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