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Veilig Verkeersweek 2021

Mei 2021

Helaas dit jaar geen Veilig Verkeersweek Zuid 2021. Het niet houden van de verkeersweek heeft te maken met de nog steeds geldende coronamaatregelen. Dus geen
vlaggen, geen spandoeken, geen eindmanifestatie en geen verkeersquiz. De wijkraad zal wel op woensdag 26 mei en donderdag 27 mei van de deelnemende basisscholen de fietskeuringen verzorgen. Woensdag 2 juni wordt de opgedane theoretische kennis, getoetst d.m.v. het praktisch fietsexamen. De diploma’s worden op de
scholen uitgereikt en de geslaagden ontvangen van de wijkraad een traktatie.
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Dit jaar nemen vanuit De Vlindertuin 27 leerlingen deel aan
het fietsexamen en 50 leerlingen van KC Zuiderster.

Theaterfestival Boulevard
Do 5 t/m zo 22 augustus 2021

Diploma uitreiking De vlindertuin 3 juni.
Diploma uitreiking KC Zuiderster 7 juni.

De organisatie van Theaterfestival Boulevard is druk bezig
met de voorbereidingen van het festival dat dit jaar in het
Zuiderpark zijn festivalhart zal hebben.
Campagnebeeld
Begin april presenteerde Boulevard het nieuwe campagnebeeld, waarvoor ze samenwerkten met kunstenaar Jeroen
Allart (1970). Voor een speciaal voor Boulevard gemaakt
beeld, nam hij de nieuwe locatie in het Zuiderpark als uitgangspunt. Karin Jonkers verzorgde de uiteindelijke vormgeving van het campagnebeeld. De herkenbare populierencirkel van het park, zal op affiches en andere publiciteitsmiddelen te zien zijn!
Opbouw festivalterrein
Het festival vindt plaats van do 5 t/m zo 22 augustus en de
opbouw van het festivalterrein start op woensdag 28 juli.
Hierover ontvangen bewoners rondom het park op een later
tijdstip meer informatie.

Geen openbare wijkraadvergadering
Het bestuur van Wijkraad Zuid heeft besloten geen openbare wijkraadvergadering te houden op dinsdag 8 juni 2021.
Dit besluit heeft te maken met de corona-epidemie en de
onzekerheid hoe deze epidemie verloopt.
Wijkraad hoopt dat de coronamaatregelen de komende
maanden zover zijn versoepeld dat er weer, zoals in de
planning is aangegeven, op dinsdag 7 september weer een
openbare wijkraadvergadering/inloop kan plaats vinden.
Of deze openbare wijkraadvergadering wel of niet kan
plaatsvinden, maakt het bestuur bekend in de volgende
nieuwsbrief die dan uiterlijk 28 augustus in de wijk wordt
bezorgd.

Wijkraad
De wijkraad is tijdens Covid 19 altijd te bereiken via e-mail
en telefoon.(zie rechts boven op deze pagina.)

DINSDAG 8 JUNI 2021
GEEN OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING

Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van het festival? Op
wo 4 augustus kunnen geïnteresseerde buurtbewoners een
rondleiding krijgen over het festivalterrein.
Aanmelden kan via programmaproducent Margo van der
Werf via margo@festivalboulevard.nl. Ook voor andere
vragen kun je contact opnemen met Margo.
Start kaartverkoop
Op 10 juni maakt Boulevard online haar programma bekend en start de kaartverkoop via theaterfestivalboulevard.nl. Vrienden van Boulevard kunnen vanaf 3 juni al
kaarten kopen.

Stem op jouw favoriete plek voor laadpaal

Ideeën voor Sluiswachterskade:

Wat zijn de beste openbare parkeerplekken in jouw wijk
of buurt voor het opladen van elektrische auto’s?
Daarover kun jij meedenken!
Geef via www.denbosch.nl/laadpalen je reactie op locaties
die de gemeente voorstelt. Je kunt zelf ook nieuwe locaties
aandragen.
Elektrisch rijden
Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden.
Dat stimuleert de gemeente graag, want dit draagt bij aan
een leefbare en schone gemeente. Om elektrische auto’s op
te laden, plaatsen we de komende jaren stapsgewijs meer
laadpalen bij openbare parkeerplekken in alle wijken en
dorpen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het aantal laadpalen groeit mee met het aantal elektrische auto’s. We zorgen dat er evenveel parkeerplekken blijven, passend bij het
aantal elektrische en brandstofauto’s (benzine en diesel).
Vragen?
Lukt het invullen van de tool niet, of heb je vragen over
elektrisch rijden en laden, ga dan naar
www.s-hertogenbosch.nl/elektrischrijden,
mail naar elektrischrijden@s-hertogenbosch.nl of
bel 073-6155075.
Met vriendelijke groet,
Janneke van Bakel
Energie en elektrisch rijden │ afdeling Economie en Energie│ gemeente ’s-Hertogenbosch │

De gemeente wil het voormalige sluiswachtershuisje bij de
Lambooybrug en de grond eromheen nieuw leven inblazen.
Een die wat toevoegt aan de stad en het Zuid-Willemspark,
en waar voor iedereen wat te vinden is. Voor omwonenden
en inwoners, maar zeker ook voor bezoekers. Daarom werden Bosschenaren opgeroepen om met ideeën te komen voor
het gebied. Tal van ideeën zijn kenbaar gemaakt van een
B&B tot een kruidentuin toe. Aankomende periode worden
er plannen uitgewerkt.

Onze wijkagenten in de wijk Zuid

Inge van Luijt

John Coeleveld

Inge van Luijt is wijkagent en werkzaam in het Bossche
Broek en de buurt Zuid.
John Coeleveld is als wijkagent werkzaam in de buurten Bazeldonk, Gestelsebuurt, Pettelaarpark en Meerendonk.
Inge is ook te volgen via Instagram:
@wijkagentinge_denbosch

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
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.

Gestelsebuurt
Een uniek informatiebord
Een bouwbord gemaakt van deuren die gered zijn uit sloopwoningen van Orthen-Links.
Deuren die anders op de sloop waren beland. Mooi voorbeeld van duurzaam bouwen en werken.
Bord is geplaatst op de hoek Gestelseweg / Brabantlaan.

De 12e Zomerschool komt eraan !!

Belangrijke telefoonnummers en adressen:

Alweer de twaalfde editie van de zomerschool voor 55+ in
’s-Hertogenbosch en omstreken is in aantocht! Opnieuw
drie volle weken! In de periode van 26 juli tot en met 13
augustus bieden we weer diverse workshops, presentaties
en excursies aan, waarin “kennis maken met” op de voorgrond staat.
Lekker aan de slag in de zomervakantie. Educatie, sport en
bewegen, creativiteit en op pad in de omgeving: voor iedereen is er wel wat te halen. Dit jaar weer veel nieuwe activiteiten zoals wandelen in stilte, presentatie over bekende cabaretiers, zoals Toon Hermans, fotograferen bij zonsopkomst, de Petrus in Vught, sieraden maken van koffiecups,
de invloed van klankschalen, presentaties over internetgebruik, etc.
Dit alles natuurlijk op gepaste afstand, soms met mondkapje in openbare gebouwen en geheel volgens de dan geldende coronamaatregelen!
Inschrijven gebeurt dit jaar grotendeels digitaal, maar we
gaan het ook mogelijk maken om persoonlijk in te schrijven
met onze hulp. Dit zal nog nader worden uitgewerkt. Alle
informatie is rond 26 mei te vinden op www.sasdenbosch.nl
onder het kopje Zomerschool. Daar kun je nu alvast een
kijkje nemen en nagenieten van de Zomerschool 2019 om
alvast in de sfeer te komen! Helaas kon onze editie in 2020
niet doorgaan. Dus houvast rekening met afspraken in de
zomer en houd de 3 weken tussen 26 juli en 13 augustus
gereserveerd voor wederom een geweldige editie van de
Zomerschool 55+

In noodgevallen:
Politie, Brandweer of GGD 112

Honden en hondenvoorzieningen
Loslopende honden
Ziet u eenmalig een loslopende hond? Dan hoeft u geen
melding te maken. Op het moment dat handhavers er zijn,
is de hond al weg. Loopt de hond vaker los? Maak dan wel
een melding. Uw melding wordt dan geregistreerd en er
wordt dan gecontroleerd. Handhavers kunnen hier alleen
iets tegen doen als zij hem op heterdaad betrappen.

Politie ‘s-Hertogenbosch:
Vogelstraat 41
5212 VL ‘s-Hertogenbosch
Centraal nummer 0900-8844
Wijkagenten voor Zuid:
John Coeleveld 0900-8844 John.coeleveld@politie.nl
Inge van Luijt 0900-8844
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 06-29333176
Gemeente ‘s-Hertogenbosch:
Algemeen nummer: 073-6155155
Postbus 12345
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte:
Wijkteamleider: Arjan van den Bosch
Poeldonkweg 1 5216 JX ‘s-Hertogenbosch
073-6155555
Stadstoezicht: wijk BOA Jos Kuipers
j.kuipers@s-hertogenbosch.nl
Wolvenhoek 1
5211 HH ‘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. 088-8765050

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

Loslopen voor honden is alleen toegestaan bij loslooproutes, losloopgebieden en uitrenvelden. In de rest van de gemeente is los lopen verboden en moet de hond aan de lijn.
Kijk voor meer informatie over de hondenvoorzieningen
op: www.s-hertogenbosch.nl/dieren
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