Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

12-03-2019

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-Besems

Gast(en)

:

Johan Mees, Stadsecoloog over Tiny Forest
Anine Vloedgraven, Zuid een over
dementievriendelijke gemeenschap

Wijkmanager

:

Marie Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Rinus van de Vrie

Politie Brabant-Noord

:

Raymond van der Heijden

Stadstoezicht

:

Henk Lambooij

Politieke Partijen

:

-

Bezoekers

:

30

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.

3.

Evaluatie punten uit vorige vergaderingen
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* Plaatsen bladkorven
- Worden bijna niet geplaatst, het is duur in aanschaf en daarnaast kost het leegmaken veel tijd
en geld. De korven zijn daarnaast snel vol en er wordt regelmatig restafval bijgegooid. In
specifieke gevallen is het mogelijk. Aanvraag via Wijkbeheer
* Glijbaan Dierenpark
- Het plaatsen van een speeltoestel is gebonden aan regels. De huidige glijbaan is goedgekeurd
door de NUWA. De aanvraag om de glijbaan te mogen draaien, weg van de zon, is ingediend.
Dit zou voor de zomer gereed moeten zijn.
* Verkeersveiligheid Meerendonk
- Zebrapad bij school is aangelegd. De andere aanvragen lopen
* Bepalen afstand tussen de nietjes
- Dit wordt per situatie bekeken.
* Plaatsen afvalbakken bij uitrenvelden
- Op deze plaats mag je de hondenpoep laten liggen, opruimen is niet nodig. Op dit moment
zijn de maximale aantallen vuilnisbakken in de wijk geplaatst. Ergens een bijplaatsen, houdt
dus in dat er op een andere plek een weg moet.
* Verzakking van Ruusbroecstraat
- Dit staat al jaren op de lijst voor groot onderhoud, maar er komen steeds andere prioriteiten,
dit zijn situaties waar een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit is in de van Ruusbroecstraat niet
het geval. Het hoognodige blijft uitgevoerd worden.
* Papiercontainer Hertog Hendrik Singel
- Er wordt geen nieuwe bijgeplaatst
* Papiercontainer Pettelaarseweg
- Afvalstoffendienst leegt deze container nu zelf
* 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
- Er is een pleintje zonder vergunningen. Toch hebben sommige bewoners aan dit pleintje een
vergunning gekregen, terwijl andere bewoners dit niet krijgen. Marie Louise neemt dit op met
afdeling Verkeer.
* Reactie vanuit VVE Socrates flat op Project Idylle
- Volgens VVE is er geen draagvlak, dit is in ieder geval niet grondig gepeild, terwijl dit de
eerste stap zou moeten zijn. Initiatiefnemer zal hiermee terug moeten naar de bewoners
* Bouwen 185 huurwoningen in Den Bosch
- 1 van de locaties is de Meerendonk
* Zuiderpassage
- Er is een aanvraag binnengekomen van een groenteboer, hij wil hier graag staan. Op dit
moment heeft hij nog geen kraam, maar er loopt een traject om hem hier mee te helpen.
* Parkeerplaatsen in het Bossche Broek
- Dit zijn geen parkeerplaatsen maar maaiseldepots. Hier kunnen vrachtwagens staan, zodat ze
niet wegzakken in de modder
* Parkeren Orlando Di Lassostraat/ Palestrinastraat
- Parkeren mag weer op de Mozartsingel
* Gele parkeerkaartjes
- Deze zouden dit jaar vervangen moeten zijn door een digitaal systeem
* Enquête HAS studenten
- Deze kaartjes in de bus zorgden voor verwarring. In de enquête wordt gevraagd mee te
denken met de plannen voor de Zuiderschans. Het blijkt een fictieve opdracht te zijn, onder
begeleiding van de HAS en een medewerker van de gemeente.
* Kingsland
Aanstaande vrijdag staat het gesprek met de organisatie gepland
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4.

Tiny Forest
Johan Mees, Stadsecoloog
Doel van het creëren van een Tiny Forest is het vergoenen van de stad. Op dit moment wordt
er op diverse plaatsen gekeken naar de interesse binnen een wijk voor een Tiny Forest. Er zijn
nog geen concrete plannen.
Een Tiny Forest is het plaatsen van kleine inheemse soorten om bewoners weer in contact te
laten komen met de natuur. Daarnaast doe je ook iets voor de insecten, vogels, schone lucht
en klimaat.
Bij juiste omstandigheden creëer je een mooi leefgebied, veiligheid en biodiversiteit.
Hoe meer inheemse soorten er worden gebruikt, hoe minder ruimte voor exoten.
Kennis van natuur is belangrijk. Tiny Forest zorgt voor gastlessen, leerkrachtentraining en
educatief materiaal. Een van de doelen is het weer naar buiten brengen van kinderen.
Bij een Tiny Forest is altijd ruimte voor een buitenlokaal, zodat de kennis kan worden
overgebracht.
Voor meer informatie, de voorwaarden waaraan een locatie moet voldoen en het aanmelden
voor een locatie, kunt u terecht bij Johan Mees.

5.

Sluiting in de Roos
Zoals iedereen reeds heeft vernomen, zal in de Roos op 1 juli zijn deuren sluiten
De exploitatiekosten zijn te hoog.
Op dit moment worden er diverse opties onderzocht om het pand toch open te houden.
Te denken valt aan verhuur van het pand, verkoop van het pand, voortzetten door
vrijwilligers.
Op dit moment beheert Cello de ruimtes en is Stichting in de Meent eigenaar van het pand

6.

Zuid een dementievriendelijke gemeenschap (update)

-

7.

De eerste bijeenkomst is geweest en werd goed bezocht.
Met de volgende thema’s wordt verder gewerkt:
Taboe (doorbreken): Hoe voorlichting geven? Mensen zelf aan het woord laten?
Waar naar toe om signaal af te geven: Ideeën? Open inloop? Huisartsen?
Behoeften aan ontmoeten: Waar? Hoe?
Meer informatie over deze werkgroep kan via: a.vloedgraven@divers.nl
Rondvraag

Verkeerslichten achter rugbyveld naar de stad: Staan niet goed afgesteld
Worden beoordeeld
Laadpaal van Ruusbroecstraat: Er staan vaak auto’s niet te laden
Alleen Handhaving kan er iets aan doen op het moment zelf
Verbouwing Hadewychstraat: Bewoner ervaart veel overlast/ eerder achteruitgang dan
renovatie
- Anine biedt aan bewoner te ondersteunen in gesprekken met woningbouw. Dit is geen thema
voor de wijkraad.
* Zaterdag 15 juni “Vier de Lente” In de Roos 13:00-17:00
Tevens het afscheid van de medewerkers en bewoners van Cello uit de wijk

*
*
*
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8.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en ziet iedereen
graag op 4 juni weer terug.
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