Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

11-12-2018

Aanwezige wijkraadsleden

:

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

Afwezige wijkraadsleden

:

Ingeborg Fick (mb)

Gast(en)

:

Yvette Osinga & Kars Veling, Project Idylle
Anine Vloedgraven & Anita Putters, Zuid een
dementievriendelijke gemeenschap
Jasper Maas, Vaste plantentuin Zuiderpark

Wijkmanager

:

Marie Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Jasper Maas

Politie Brabant-Noord

:

Afwezig (mb)

Stadstoezicht

:

Henk Lambooij

Politieke Partijen

:

-

Bezoekers

:

28

Brabants Dagblad

:

-

1.

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

2.

Vaststellen Notulen 11-09-2018
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Evaluatie punten uit vorige vergaderingen
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*
*
4.

Verzakking Van Ruusbroecstraat
Helaas is dit punt blijven liggen.
Plaatsing vaste papiercontainer aan de Hertog Hendriksingel?
Melder is onbekend, maar iedereen kan gebruik maken van de containers
Project Idylle
Idylle is een stichting welke helpt bij het aanleggen van inheemse, bloemrijke plek voor
vlinders, bijen en mensen. In de stad is veel groen, maar weinig goede grond voor bestuiving.
Door een uitbreiding van het aantal bloemrijke graslanden wordt ’s-Hertogenbosch
aantrekkelijker voor bijen en vlinders.
Het idee voor het aanleggen van een Idylle bij de flats aan de Socrateslaan zijn ontstaan bij
een bewoner. Deze heeft het draagvlak bij de medebewoners gepeild en dit blijkt te bestaan.
Er staat een overleg gepland met de gemeente, om te praten over het onderhoud.
Stichting Idylle draagt bij aan de kosten voor de zaden.

Punten vanuit bezoekers:
* Kan het ook een pluktuin zijn? – Ja, dit is zeker mogelijk
* Is de JVN benaderd? – Ja, ook hier zijn gesprekken mee geweest, maar ze hebben geen tijd
om mee te werken aan dit initiatief
* Hebben jullie het bestuur van de Heemtuin benaderd? –Nee, nog niet
* Is er geld aangevraagd van het Wijk en Dorpsbudget? – Nee, nog niet. Dank voor de tip
Zuid een dementievriendelijke gemeenschap

5.

Anine en Anita vragen aandacht voor een nieuw te starten project. Ze willen graag in contact
komen met bewoners (met en zonder dementie), mantelzorgers en belangstellenden.
Ze willen een projectgroep samen gaan stellen waarbij ze voor Zuid, onder andere, de
volgende vragen willen beantwoorden:
* Wat willen we gaan bereiken?
* Wat heeft Zuid (nog nodig)?
Dit is een oproep om mee te denken: Waar liggen uw zorgen en behoeften?
Aanmelden voor deze werkgroep kan via: a.vloedgraven@divers.nl
6.

Vaste plantentuin in het Zuiderpark
De plantentuin wordt volledig vernieuwd.
De grondwerkzaamheden zijn afgerond en er zijn al bollen geplant. Tussen maart en
september komen deze uit.
Daarnaast zal er ook een nieuw vaste planten mengsel wordt aangeplant.
Jasper geeft aan dat er in Den Bosch veel mogelijk is, als het om “vergroening” gaat.
Mocht u als bewoner groene ideeën hebben, kunt u zicht bij hem melden.
*
*
*
-

Punten vanuit bezoekers:
Is er rekening gehouden met regenval?
Jasper gaat dit navragen en koppelt terug aan de wijkraad en bewoner
Waarom communiceert de gemeente dit soort mooie projecten niet of nauwelijks?
Wijkmanager gaat hier in de nieuwsbrief aandacht aan besteden
In de PC Hooftstraat loopt een initiatief voor een plantenvak (onderhoudsvriendelijk) met een
vaste planten mengsel.
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Anine wil hier graag als wijkwerker bij betrokken worden
7.

Rondvraag
* Waarom worden er geen bladkorven meer gefaciliteerd? Vooral nu er nog maar zelden
bladzuigers langs komen.
- Dit heeft te maken met het oneigenlijk gebruik van de korven (restafval wat erin komt).
Jasper gaat navraag doen of er in specifieke gevallen een uitzondering gemaakt kan worden
* De glijbaan bij de dierenweide wordt in de zomer te heet. Kan deze worden vervangen door
bv. plastic? Of zijn er andere oplossingen mogelijk?
- Jasper gaat hier mee aan de slag
* Graag meer handhaving van (fout) parkeren in bochten en op de stoep in onder andere de van
der Nootstraat. Dit levert gevaarlijke situaties op. Vooral als het (werk) busjes betreft.
* Verkeerveiligheid: Na gesprekken met de gemeente komt er een zebrapad bij BBS Zuid. Ook
de situatie bij de speelplaats gaat opnieuw bekeken worden.
* Is er een rede voor dat op een andere locatie in Den Bosch meer afstand zit tussen de
“nietjes”? Wordt er zo rekening gehouden met scootmobiels? Kan dit op Zuid ook
veranderen?
- Op dit moment geen idee waarom dit op de andere locatie zo is. De zogenoemde ‘nietjes”
worden juist op bepaalde locaties geplaatst om (brom)fietsers in hun snelheid te beperken.
Er zijn tot op heden geen aanvragen van scootmobiel gebruikers binnen gekomen om dit aan
te passen.
* Bewoners van de Palestrinastraat/ Orlando Di Lassostraat melden zich in verband met
toegenomen parkeerdruk. Er is al een gesprek geweest met o.a. Mw. Breugel van de
gemeente, maar hier is geen reactie meer op gekomen.
Er is onder andere een laadpaal geplaatst op een locatie waardoor er nu 2 parkeerplaatsen
minder zijn. Voor de splitsing van 1 in 2 parkeerzones op Zuid, parkeerde veel bewoners aan
de overkant van de Zuiderparkweg, in de Mozartsingel, maar dit mag nu niet meer.
Met de aangedragen mogelijke oplossingen van de bewoners wordt niets gedaan.
Wat kunnen ze nu nog doen?
- Voorzitter van de wijkraad gaat dit aankaarten bij de heer Rens van Zwieten,
verkeerdeskundige
* Is het mogelijk om bij de honden uitlaat velden afvalbakken te plaatsen?
- Jasper gaat hier mee aan de slag

8.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen
fijne kerstdagen en een gezond 2019. De eerst volgende vergadering is op 12 maart 2019.
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