Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

13-12-2016

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Trude Baert, Frans Baert,
Jacques van Dijk.

Afwezige wijkraadsleden

:

Ingeborg Fick en Maartje Waarts

Gast(en)

:

Alex Bekkers, William Jans en Rinus de Vrie.
(gemeente 's-Hertogenbosch)

Wijkmanager

:

Afgemeld

Beheer Openbare Ruimte

:

-

Politie Brabant-Noord

:

Jan van 't Erve (wijkagent)

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 06-09-2016
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Evaluatie van actiepunten
In het wegdek in de Limietlaan en Van Veldekekade zitten nog grote gaten door diversen
bouwwerkzaamheden.
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4.

Aankleding van het Zuiderpark
Presentatie door William Jans van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Vliegtuigjes vernieuwd door dezelfde fabrikant die de eerste heeft gebouwd.
De vliegtuigjes staan er al meer dan 20 jaar en waren aan vervanging toe.
Ook zijn ze door kleine wijzigingen kindvriendelijker geworden.
Op verzoek van de wijkraad zouden de eiken die gesneuveld zijn door de bouw van de
parkeergarage als speelbomen in het park komen liggen.
Helaas kon dit geen doorgang vinden daar de bomen van de gemeentewerf verdwenen waren.
De gemeente heeft nu elders 4 eiken gekocht om als speelboom in het park te leggen.
Deze moeten nog op maat gezaagd worden zodat er veilig in gespeeld kan worden.
Foto's van het weghalen van de vliegtuigje komen op de website van de wijkraad.
In het park zijn twee sequoia's geplaatst die ongeveer 100 meter hoog kunnen worden,
dit wordt door de vergadering vreemd gevonden.

5.

Informatie over Buurtpreventie/Buurtpreventieteam
Alex Bekkers en Jan van 't Erve geven een presentatie over buurtpreventie.
Goede resultaten in Zuid, ze doen een oproep voor nieuwe deelnemers.
Na afloop ontvangen de bezoekers van de wijkvergadering een flyer met de belangrijkste
punten. In den Bosch zijn 10 teams actief, deze staan in contact met hun eigen wijkagent.
In de wijken komen borden waarop vermeld dat in de wijk een preventieteam aanwezig
is. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter van de wijkraad de heer
Gerard Schouten.
Jan van de Erve gaat verder in op deelname aan een buurtpreventie team.
De gemeente ondersteund de teams met hesjes,zaklantarens en opleiding.
Verder hebben we de Bossche Buurttent waarin informatie wordt gegeven om mogelijke
inbraak te voorkomen. In de wijk zijn ook Whatsapp groepen en Burgernet.

6.

Afscheid van wijkagent Jan van 't Erve
Jan van de Erve gaat ons helaas op 1 januari 2017 verlaten. Jan gaat als Operationeel Expert
wijkagent in basisteam De Meierijstad werken.
Gerard Schouten biedt Jan namens de Wijkraad een cadeaubon aan als dank voor de
plezierige samenwerking en van Trude Baert ontvangt hij een mooi bouquet bloemen.
Zijn opvolger is Raymond van der Heijden die helaas niet aanwezig kan zijn.

7.

Mededelingen
In 2017 staat het mobiele milieustation "'t Scheidpunt" wekelijks op maandag van 13.00 tot
15.30 uur op het parkeerterrein voor de Zuiderpassage aan de Zuiderparkweg.
Wijkraad wil voor de vergadering van 7 maart de gemeente uitnodigen om toelichting te
komen geven van de resultaten op buurtniveau die in de Wijk- en buurtmonitor 2016 zijn
gepubliceerd.
Ook in 2017 wordt er weer een verkeersweek georganiseerd van 3 t/m 7 april.
Vrijdag 7 april is er de eindmanifestatie met een verkeersquiz en diploma uitreiking door de
wethouder.
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Als er evenementen in Zuid worden georganiseerd kunnen deze doorgegeven worden via de
website van de wijkraad www.wijkraadzuid.nl bij de evenementen kalender.
Het kruispunt Pettelaarseweg/Gestelseweg bij het provinciehuis gaat aangepast worden
om een vlottere doorstroming van het verkeer mogelijk te maken.
Ook de middengeleider zal worden verbreed.
Het wijkbudget voor Zuid is voor 2017 € 31.149.00
Heeft u plannen of ideeën voor een activiteit? Stuur uw aanvraag dan naar de gemeente. Uw
aanvraag zal door de (BAG) Bewoners Advies Groep worden beoordeeld. Vervolgens krijgt
u binnen 6 weken bericht of het geld toegewezen wordt.
In februari wordt er wederom een parkeerenquête uitgezet waarmee de gemeente de nog niet
deelnemende straten de mogelijkheid wil geven aan het vergunningshouders project deel te
nemen. In de openbare wijkraadvergadering van 7 maart wijkvergadering is er voorlichting
over de parkeerenquête. door Stadstoezicht.
8.

Rondvraag
Onno van Rijsbergen geeft toelichting over de voordelen om samen met andere
huizenbezitters woningen energie besparend te maken. Energie Coöperatie073.
Een keukentafelgesprek met een adviseur kost 25 euro. info.onno@ec073.nl
In de Handelstraat is een gele streep getrokken over de trottoirband die de in-en uitgang aan
de achterzijde van de Zuiderschans vrij moet houden van geparkeerde auto's.
De vraag was of die streep nog moet blijven gezien de Zuiderschans een andere bestemming
heeft gekregen?
Een andere vraag was, of het fietspad op de Pettelaarseweg voor de Vergiliuslaan
voorzien kan worden van een streep zodat de wielrijders van twee zijden het pad kunnen
gebruiken?

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 7 maart 2017.
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