Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

12-09-2017

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Trude Baert, Frans Baert,
Ingeborg Fick, Jacques van Dijk en Maartje
Waarts

Gast(en)

:

Gregory, ervaringsdeskundige inbraakpreventie

Wijkmanager

:

Marie Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Jan van den Broek

Politie Brabant-Noord

:

Raymond van der Heijden (wijkagent)

Stadstoezicht

:

Henk Lambooij

Politieke Partijen

:

-

Bezoekers

:

35

Brabants Dagblad

:

-

1.

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

2.

Vaststellen Notulen 06-06-2017
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. Opmerking bij punt 4: Gedane aanpassingen zijn
niet voldoende. Dit wordt opgepakt.

3.

Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben
In het wegdek in de Limietlaan zitten grote gaten door diversen bouwwerkzaamheden.
* Opgelost
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Mededelingen vanuit het bestuur

4.

* Binnenkort is er een inloopavond in verband met de komst van het hostel
* Protix vestigt zich definitief niet op Zuid
* Parkeervergunningen:
Gebied Zuid: Volledig vergunningen gebied
Blauwe zones bij de Lucas Kerk, HAP Zuiderhoed en de Sporthal aan de Weberstraat
Gebied Baseldonk: van der Nootstraat, Brugmanstraat en Henric Spieghelstraat worden
toegevoegd aan het vergunningengebied
* Vanuit bezoekers komen er veel persoonlijke vragen m.b.t. het vergunningenbeleid. Deze
bezoekers hebben de contactgegevens ontvangen van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.
Zo kunnen ze hun persoonlijke problemen delen en samen zoeken naar een op maat gemaakte
oplossing. Beheer Openbare Ruimte: Rens van Zwieten, 073-6155681 of
openbareruimteverkeer@s-hertogenbosch.nl
5.
Inbraakpreventie
Gast is Gregory, 30 jaar en tot 5 jaar geleden een “grote boef”. Na een verblijf in de
gevangenis is hij uit het wereldje gestapt en geeft hij nu alweer 3 jaar presentaties over
inbraakpreventie en spreekt hij op scholen en in gevangenissen
Door het laten zien van een aantal foto’s worden we meegenomen in een ronde langs
beveiligde en minder beveiligde huizen.

6.

*
*
*
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*
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Een aantal tips:
Gebruik inbraakstrips bij voordeuren en monteer deze goed
Gebruik nieuwe sloten met keurmerk
Gebruik licht (bewegingssensor) en geluid (honden)
Let op elkaar: Sociale controle
Draai en kantelramen liever ook sluiten: Deze kun je naar binnen duwen
Gebruik plakfolie op de voordeur om zo post uit het zicht te houden.

*
*
*
*

Auto inbraken:
Zet de auto in het zicht en in het licht
Laat het handschoenenkastje open staan
Let er op dat sleutels van nieuwe auto’s te kopiëren zijn
Leg de autosleutels in huis, uit het zicht
Rondvraag

* Waren er 2 activiteiten tegelijkertijd op de Pettelaarse Schans?
- De wijkraad heeft hier niets over vernomen
* Tip: Mocht je de nieuwsbrief van de gemeente niet goed kunnen lezen: Via de website kun je
een bestand downloaden welke je op elke grote kunt bekijken
* Meerdere malen voorgekomen dat de plaats van de visboer op donderdag bezet is door auto’s
- Als dit gebeurt: Stadstoezicht bellen, deze kunnen auto’s laten verplaatsen
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* De fruitboer komt niet meer terug op de zaterdagmarkt
* Is het mogelijk om van de Hertog Hendriksingel een eenrichtingsstraat te maken? De weg is
eigenlijk te smal voor 2 rijrichtingen
- We gaan dit voorleggen bij de verkeersdeskundige
* Wanneer wordt het gras bij de basisschool Bossche Broek Zuid gemaaid?
- Deze grond is van de school. Hier doet de gemeente niets aan
* Als het gras gemaaid wordt, kunnen dan eerst de grote stukken vuilnis worden opgeruimd?
- Dit is wel de bedoeling
* Wie zorgt er voor het onderhoud van de brandgangen?
- De woningbouwvereniging of de VVE
* De dode bomen in het Zuiderpark worden eind november verwijderd
7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 12 december 2017.
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