Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

04-06-2019

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Trude Baert, Frans Baert,
Marie-Claire van Dijk, Jacques van Dijk, Wil
van den Heuvel en Maartje Waarts

Afwezige wijkraadsleden

:

Ingeborg Fick en Phyllis Winkens-Besemsen

Gast(en)

:

Christel Poelmans en Frank Welch van
Buurtbemiddeling 073
Alex Roes, Gemeente ’s-Hertogtenbosch

Wijkmanager

:

Marie Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Rinus van de Vrie

Politie Brabant-Noord

:

-

Stadstoezicht

:

Henk Lambooij

Politieke Partijen

:

-

Bezoekers

:

22

Brabants Dagblad

:

-

1.

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

2.

Vaststellen Notulen 11-12-2018
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3.

Evaluatie punten uit vorige vergaderingen
* Hard rijden Mozartsingel
- Er is een handtekeningenactie geweest. Alle bewoners hebben getekend. Deze
handtekeningen zijn verstuurd naar Rens van Zwieten. Hij gaat er mee aan de slag.
* Parkeren Jacob van Maerlantstraat
- De onjuist verkregen vergunningen worden eind 2019 niet verlengd
* Glijbaan Dierenpark
- Het in de nieuwe richting plaatsen, wordt na het Boogschiet evenement gedaan
* De stoplichten van de rugby richting de stad staan niet gelijktijdig afgesteld.
- De reden hiervan is onduidelijk

4.

Mededelingen
Er is een omgevingsvergunning afgegeven voor een Domino’s filiaal (Zuiderpassage)
Dit is de laatste vergadering bij In de Roos. Vanaf volgende keer zal de vergadering
plaatsvinden in de foyer van het St Jans
Over de status van In de Roos is nog veel onduidelijk. De intentie is dat het gebouw blijft
staan tot de Zuiderschans klaar is. Je kunt het gebouw gebruiken, maar er zijn geen
faciliteiten.

5.

Buurtbemiddeling073
Buren waarbij het contact stroef verloopt, contact verbeteren/ vlot trekken:
“ Goede buren, betere buurten”
Dit doen ze door het inzetten van 50 vrijwilligers, al gedurende 17 jaar.
Ze begeleiden gemiddeld 200 bemiddelingen per jaar
Een aanmelding kan komen vanuit een bewoners, politie, woningbouw en/of andere instanties
Het doel is de dialoog herstellen en conflicten hanteerbaar maken.
Conflicten horen erbij, maar we moeten blijven praten. Er samen uitkomen, onder begeleiding
van een derde op neutraal terrein.
Voor meer informatie:
www.buurtbemiddeling073.nl
info@buurtbemiddeling073.nl
073-2032450

6.

Hostel aan de Zuiderparkweg
Van toen naar nu:
2011: Besloten tot bouw hostel aan de Zuiderparkweg. Besluit en locatie staan vast
Door de crisis was er minder geld en is het project door Zayaz on-hold gezet
2017: Herstart van de beheergroep. Alle betrokkenen zitten op 1 lijn
2019: Het hostel is nog steeds nodig. Ook met het oog op het veranderde zorglandschap.
De plannen zullen worden voortgezet en de ontwikkeling gaat door.
Het hostel wordt gebouwd voor maximaal 30 daklozen met een dubbel diagnose (verslaving
& psychiatrisch). In het hostel wordt 24-uurszorg geboden door Reinier van Arkel en
Novadic-Kentron. De begeleiding is gericht op herstel en doorstroom naar zelfstandig wonen.
De beheergroep ontwikkelt en beheert het plan. De beheergroep bestaat uit professionele
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dienstverleners, bewoners, politie, woningbouw en gemeente.
Op zijn vroegst eind 2021 zal het hostel gerealiseerd zijn. Op dit moment loopt de
bestemmingsplanprocedure. De rest van het traject ziet er als volgt uit:
Beoordelen en beantwoorden van de inspraakreacties
Definitieve plan ligt na de zomer ter inzage
Ontwerp pand
Ontwerp ter inzage
Definitief ontwerp
Vaststellen door gemeenteraad 3e kwartaal 2020
Instellen van beroep (6 weken)
Daarna kan er gebouwd gaan worden.

7.

Rondvraag
* Bromverbod op wandelpaden: Hoe is de handhaving?
- Politie/ handhaving kunnen helaas niet overal tegelijkertijd zijn. Op gezette tijden is er extra
aandacht voor, onder andere tijdens de Verkeersweek
* Is het niet jammer dat alle activiteiten uit In de Roos verdwijnen?
- Ja dat is het zeker, maar helaas is het niet anders.

8.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en ziet iedereen
graag op 10 september weer terug.

3

