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Slotmanifestatie Verkeersweek
60 kinderen uit groep 7 van het Bossche Broek en de Cirkel hebben dit jaar op
woensdag 18 april verkeersexamen gedaan. Op verschillende punten stonden ouders, die keken of de kinderen zich aan de verkeersregels hielden. Als afsluiting
van het verkeersexamen heeft Wijkraad Zuid wederom de slotmanifestatie bij In
de Roos georganiseerd waarbij de twee scholen vragen van de verkeersquiz moesten beantwoorden. De vragen werden getoond met behulp van een diavoorstelling.
Iedere school 20 vragen. Terwijl de ouders alle vragen nakeken kregen de leerlingen een flesje frisdrank. De drie
beste leerlingen van elke school gingen door naar de finale
om wederom 10 vragen te beantwoorden. Beiden scholen
eindigden met 54 punten dus alle twee de eerste prijs. Wethouder van Olden reikte de verkeersdiploma’s uit. Alle kinderen waren geslaagd. De wethouder benadrukte nog wel
even dat het toepassen van de verkeersegels niet alleen op
deze dag van toepassing was, maar dat het veilig fietsen en
opletten altijd geldt. De wethouder feliciteerde niet alleen
de leerlingen met het behalen van hun verkeersdiploma,
maar ook Wijkraad Zuid werd bedankt voor het al vele jaren organiseren van de verkeersweek.
Geslaagd voor het verkeersexamen Het Boschebroek
Groep 7A. Luca Bernardina, Hidde Croes, Mohamed Dahmani, Dolf Eck, Bregje Forger, Hajar Ghalit, Imme Giesen, Thomas Gijsbers, Thijn Hendrickx, Lisa Horvath, Inez
Ishizaki, Maartje Kanters, Justin Kuys, Jet v/d Linden,
Joëlle v/d Pennen, Yussra Qouassam, Pepijn Reijenga, Florianne Reith, Romy Roos, Koen Roovers, Mikey Timmermans, Gerald Valk, Sander Wiekamp, Loekie v/d Woude.
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Groep 7B. Akis Delidimos, Peer v. Geldrop, Kim de
Graauw, Tijmen v. Grinsven, Andy de Groot, Charlotte v.
Heesewijk, Philippe Horsen , Elise v/d Zande, Richelle v/d
Zande, Det Khojamnong, Pleun Martens, Samantha Meulesteen, Huibert v. Olden, Anouk v. Osch, Isabelle v/d Plas,
Eva Punter, Neeltje Repko, Thijs v. Rooij, Steijn Ruijgrok,
Danil Safonov, Jasmijn v/d Steen, Laura Tabaksblat, Iris
Thelissen, Nina Vekemans, Pim v/d Vrande, Mees de Vrij,
Driek KleinTuente, Monjira Putlunda.
Geslaagd voor het verkeersexamen De Cirkel Zuid:
Youssef Aarab, Omar Abass, Bouchra Aoulad Belkacem,
Mitchell Kersten, Mina Mouhoul, Batoel Mohammad,
Rayen Ramcharan, Lindy Sleutjes.
Wijkraad Zuid feliciteert alle leerlingen met hun behaalde
verkeersdiploma. Ook bedankt de Wijkraad de mensen van
de BOR voor het ophangen van de spandoeken, Stadstoezicht voor het controleren van het parkeren op Zuid en de
Politie die in deze week extra controles heeft uitgevoerd.

Volg de wijkraad ook op
twitter.com/wijkraadzuid

Openbare wijkraadvergadering 12 juni
Agendapunt: activiteiten in verzorgingsthuis Zuiderschans.
Gast is Carony van Schijndel, activiteitenbegeleidster/vrijwilligercoördinator.

Stadstoezicht

De geslaagde leerlingen

DINSDAG 12 JUNI 2012
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING IN
CULTUREEL CENTRUM
IN DE ROOS

In de verkeersweek is extra aandacht besteed aan het parkeergedrag in de wijk. Tevens op verkeersgebied ook de
nodige aandacht geschonken i.s.m verkeershandhaving aan
de bromfietsoverlast achter de scholen aan de Homeruslaan. Ook werden brom/snorfietsers uit de wijk "geplukt"
en op de testbank gezet i.v.m de snelheid en technische
staat. Er werden voor verschillende feiten bekeuringen opgemaakt.

Politie
In de verkeersweek hebben 2 politieagenten van het biketeam de basisschoolleerlingen tijdens het praktijkexamen
begeleid. Tevens zijn er op verschillende plaatsen in de

wijk controles uitgevoerd. Dinsdag 17 april is er gecontroleerd op de Zuiderparkweg. 45 voertuigen zijn gecontroleerd. En 20 COA/ coulancebonnen uitgedeeld. Tevens is
gecontroleerd op het rijgedrag van scholieren op de kruising Zuiderparkweg/Pettelaarseweg waar een 30-tal CAO/
coulancebonnen zijn uitgedeeld. Woensdag 18 april is gecontroleerd op de Pettelaarseweg op snelheid en autogordels. 50 voertuigen zijn gecontroleerd en 23 CAO/coulancebonnen uitgedeeld. Een vermoedelijk gestolen (spook)
fiets werd in beslag genomen. Eenmaal rijden zonder rijbewijs op een snorfiets werd geconstateerd. Op de Zuiderparkweg gestaan en 40 voertuigen gecontroleerd op dragen
van de autogordel en in het bezit zijn van autopapieren. 10
CAO/coulancebonnen uitgedeeld. Woensdagavond gecontroleerd op de Pettelaarseweg en Gestelseweg op snelheid
en alcohol. Geen overtredingen geconstateerd op alcohol
wel een process verbaal opgemaakt voor 27 km snelheid
overschrijding en 8 CAO/coulancebonnen uitgedeeld.

Samen bewegen is gezellig!
Bent u 50-plusser? Dan wil ik me graag aan u voorstellen!
Mijn naam is Luc van
Eerd, medewerker Sport en
Bewegen 50Plus bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.
In Zuid ben ik voor u namens de gemeente het aanspreekpunt op het gebied
van sport en bewegen 50Plus. In de gemeente zijn
veel generatiegenoten enthousiast met sport bezig. Want fit zijn is belangrijk op elke
leeftijd. Meer bewegen betekent meer energie, minder kans
op kwaaltjes en een veel soepeler lijf! Nu zijn er al diverse
beweegactiviteiten voor de 50Plusser in Zuid, maar graag
wil ik het aanbod verder uitbreiden in overleg met u, sportaanbieders en ouderenorganisaties. Uw ideeën en wensen
zijn dus van harte welkom!
’S-PORT MEE!
Bent u op zoek naar een passende sport- of beweegactiviteit? Of heeft u ideeën/wensen op het gebied van sport
en bewegen in de wijk? Neem dan contact op mij.
Telefoon: (073) 615 56 37
Mobiel: 06 54 35 41 28
Email: l.vaneerd@s-hertogenbosch.nl
Kijk voor meer informatie op www.s-port.nl
(tabblad ‘senioren’)
Sportieve groet,
Luc van Eerd

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 12 juni 2012
dinsdag 11 september 2012
dinsdag 11 december 2012
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de roos"
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Verzorgingshuis Zuiderschans
Wilt u iets voor een ander betekenen?
Verzorgingshuis Zuiderschans is op zoek naar actieve vrijwilligers voor het restaurant om eten uit te serveren en op te
ruimen na het eten. Als u klaar bent, kunt u gratis gebruik
maken van een volledige maaltijd. Wij zoeken vrijwilligers
voor de maandag, zaterdag en de zondag van 11.30 uur tot
13.30 uur. Zou u, met mooi weer, met één van onze bewoners willen gaan wandelen? Ook u kunt dan vrijwilliger
worden. Heeft u interesse in een van deze twee activiteiten,
neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator, Carony
van Schijndel, telefoonnummer: 073-6146306, e-mailadres:
c.van.schijndel@vanneynsel.nl
Wie weet zien wij u als vrijwilliger, hier op de Zuiderschans.

Verslag van de Openbare Wijkraadvergadering 13-03-2012
Voor het uitgebreide verslag (notulen) surf dan naar :
www. wijkraadzuid.nl
Aanwezige wijkraadsleden: Gerard Schouten, Bep Mei,
Pierre Schmeitz, Corry Schouten, Trude Baert, Rob van de
Ven, Frans Baert, Jacques van Dijk, Jan Simons, Ingeborg
Fick en Diny Tijbosch.
Gast(en)
: Voorzitter van de Stichting
Hip Hop & Reggae in Duketown de heer Ferdi Fijnmaalen
Wijkmanager

: Afwezig (mk)

Beheer Openbare Ruimte : Henk Jaspers en
Rinus van de Vrie
Politie Brabant-Noord

: Jan van ‘t Erve

Stadstoezicht

: Daan van der Els

Politieke partijen

: Inke Katoen (raadslid PvdA)

Bezoekers

: 38

Afgemeld met kennisgeving: Ingrid van Zwambagt
(gemeenteraadslid CDA)
Brabants Dagblad



: Kees van der Zandt

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.
Voorzitter vraagt of er onder de aanwezigen bezwaarmakers
tegen het plan “Uitbreiden Sint Janslyceum met sporthal en
Buiten Schoolse Opvang” zijn.
Voorzitter geeft aan dat, als er behoefte bestaat onder de
bezwaarmakers, een gemeenteambtenaar op dit moment
bereid is naar de vergadering te komen om nogmaals uitleg
over het plan te geven om zodoende misschien eventuele
bezwaren weg te nemen. Bezwaarmakers geven aan daar
geen behoefte aan te hebben. Ambtenaar kan die bezwaren
niet wegnemen.

2. Vaststellen notulen 13-12-2011
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en verzonden post.
Ingekomen post:
Brief van wijkbewoner over de middengeleider aan de Jacob
van Maerlantstraat.
Brief van de gemeente Den Bosch betreft het ontwerpbeschikking voor het uitbreiden van het St. Janslyceum.
Verzonden post:
Brief aan het college van B&W over de tijdelijke huisvesting van basisschool de Cirkel.
Brief aan het college van B&W over het AED-netwerk in
Breda.
Brief aan het college van B&W over de veldrit in het Bossche Broek en de Casinotuin.

voer, inzet beveiliging en verkeersregelaars, afzetten van diverse straten, geluidsboxen gericht naar de A2, (gemeente
houdt regelmatig geluidsmetingen) en na het festival zal de
omgeving door de organisatie worden opgeruimd. Organisatie zal de Wijkraad nog een draaiboek overhandigen.

7. Commissies
Commissie milieu en groen:
Bewoonster aan de Socrateslaan heeft diverse punten met de
BOR doorgesproken. BOR zal de punten doornemen.
Is er iets gedaan om het beeldje aan de Coornhertstraat te
beschermen tegen diefstal?
Commissie stedenbouw:
Er is een vleermuizenonderzoek in november 2011 gestart in
het Arcadisgebouw waarvan eind 2012 de uitslag bekend zal
worden. Zijn er geen vleermuizen dan kan de sloop eind
2012 beginnen.

4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare wijkraadsvergaderingen

Voor wat de aanpak van de Zuiderpassage betreft lopen de
gesprekken met de verschillende partijen heel positief.

Aandachtspuntenlijsten worden alleen aan wijkraadsleden
en aan de uitvoerende afdelingen van de gemeente verstrekt.

Commissie verkeer:
Er heeft een verkeerstelling plaats gevonden in de Jacob van
Maerlantstraat n.a.v. berichten over het hard rijden in die
straat.

5. Mededelingen van het bestuur
8. Rondvraag
De kascommissie, bestaande uit de heren Pieter Koeze en
Cor Kluytmans, hebben de financiële administratie van de
Wijkraad Zuid - boekjaar 2011 - gecontroleerd en de penningmeester décharge verleend op donderdag 19 januari
2012.
De Wijkraad bedankt de kascommissie voor hun bijdrage.
De financiële verantwoording en het jaarverslag 2011 zijn
inmiddels naar de gemeente gestuurd.
Middelgeleider in de Jacob van Maerlantstraat.
Advies van het gehandicapten platform is om de middengeleider niet aan te passen. Zij vinden de continuïteit in het
profiel belangrijk. Zij vonden wel dat in het vervolg de middenstrook ter hoogte van kruisingen met meer zorg moet
worden aangebracht.

6. Festival Hip Hop in Duketown van binnenstad naar Pettelaarse Schans. Gast is de voorzitter van de Stichting Hip Hop & Reggae in
Duketown Ferdi Fijnmaalen.
Ferdi Fijnmalen geeft aan wat HIP HOP & Reggae inhoudt
en waarom het festival gaat verhuizen van de Parade naar de
Pettelaarse Schans. Festival zal plaats vinden op zaterdag 23
juni van 12.00 tot 24.00 uur. De organisatie neemt de nodige
maatregelingen om overlast voor omwonenden te voorkomen zoals; het plaatsen van fietsrekken, inzetten van busver-

Gemeente gaat bezuinigen. Veel plantenperkjes worden vervangen door gras. De gemeente wil dit in overleg met de
Wijkraad en de bewoners realiseren. Dus ideeën zijn welkom.
Wanneer en op welke hoogte heeft de snelheidsmeting op de
Jacob van Maerlantstraat plaatsgevonden? De Voorzitter
zegt dat het een paar weken terug is gebeurd en dat de meting in beide richtingen is gedaan. De gemiddelde snelheid
in de richting Limietlaan was 26 km/per uur, in de richting
Lambooybrug was deze 31 km/per uur.
Uitbreiding Sint Janslyceum. Een aantal zaken zijn hierin
besproken. Uitgangspunt was 2 gymzalen met 2 leslokalen
daar bovenop. Het is nu geworden een sporthal inclusief
horeca. Parkeren op eigen terrein is nu geworden parkeren in
het openbaar groen (een groot aan te leggen parkeerplaats).
Waarom wordt er geen sporthal gebouwd in de Meerendonk.
Vele oversteekplaatsen zijn voorzien van groeven t.b.v. blinden. De rubbertegels liggen los en schuin omhoog waardoor
wijkbewoonster al eens is gevallen. Ook is de wegrand ter
hoogte van Bang & Olufsen beschadigd. De gemeente gaat
dit nakijken.
Veel zwerfvuil aan de Tacitusstraat (achter de C 1000). De
milieupolitie wordt regelmatig gebeld maar er wordt niet opgeruimd.

9. Sluiting 22.05 uur
Voorzitter sluit de vergadering, bedank iedereen voor zijn of
haar inbreng, en hoopt allen weer te zien op de volgende
vergadering op dinsdag 12 juni.

Bezoek Hostel Eindhoven, 18 april 2012
Het bezoek aan het nieuwe hostel in Eindhoven was een
goede aanvulling op het eerdere bezoek in Utrecht in januari. In Utrecht werd het verhaal over het hostel verteld van
binnenuit, door de beheerder. In Eindhoven kregen we te
horen hoe de 'buitenwereld' aankijkt tegen het hostel, van
een lid van de beheergroep. Jos van Gerven zit in de beheergroep van dit hostel namens de buurtvereniging. De
belangrijkste boodschap die Jos ons wil meegeven is dat de
acceptatie van het hostel - of juist het ontbreken daarvan sterk afhangt van het vertrouwen dat omwonenden hebben
in de gemeente en de politie. Als zij de signalen en zorgen
vanaf het eerste moment serieus nemen dan neemt dit veel
angst weg en versterkt dit het draagvlak voor een hostel. In
Eindhoven blijkt dat duidelijk niet het geval te zijn geweest.
Het verhaal van dit hostel in Eindhoven begint anderhalf
jaar geleden. Het is het tweede hostel in de stad en ligt midden in een woonwijk aan een doorgaande straat. Omwonenden krijgen een brief van de gemeente dat er een hostel in
hun buurt wordt geopend. Er volgt een informatiebijeenkomst waarin gemeente en politie volgens Jos een erg onverschillige houding aannemen. De gemeente zegt "besluit
is besluit" en de politie zegt "we hebben geen geld en geen
capaciteit, dus we kunnen niets voor jullie doen". In een
onrustige buurt waar er al erg weinig vertrouwen is in het
optreden van de politie geeft dit een extra gevoel van onveiligheid. Na deze bijeenkomst gaat het snel. Het pand dat
eerder bewoond werd door studenten wordt grondig gerenoveerd en in december 2011 opent het haar deuren voor de
eerste bewoners. Deze druppelen de weken daarna langzaam binnen. Op dit moment zijn er 28 mannen en vrouwen tussen 22 en 61 jaar. Er is ruimte voor in totaal 32 bewoners. De problematiek van de bewoners heeft volgens de
begeleiders meer te maken met alcohol dan met drugs.

zen hebben. Voor het eerst hebben ze eigen woonruimte en
het gevoel dat ze weer meedoen aan de maatschappij. Het
drugsgebruik is in de afgelopen maanden volgens Novadic
Kentron al fors afgenomen.
Als beheergroep zien we het als onze taak om de buurt te
blijven informeren over de voortgang, we laten zien dat we
de vinger aan de pols houden. We spreken de gemeente erop aan dat ze haar verantwoordelijkheid neemt om bewoners gerust te stellen. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de gemeente in september, vlak voor de opening
van het hostel, een 0-meting heeft laten uitvoeren naar het
gevoel van veiligheid en de beleving van omwonenden. In
deze 0-meting zijn ook harde cijfers meegenomen, bijvoorbeeld over het aantal arrestaties in deze buurt. Na 1 jaar
doen we het onderzoek nog eens en dan kunnen we zien
hoe de situatie er na 1 jaar hostel voorstaat.
Georganiseerde contacten met de bewoners van het hostel
heeft de beheergoep niet. Bijvoorbeeld over integratie van
hostelbewoners in de buurt of de organisatie van dagbesteding. Wel is het de bedoeling van het hostel om op 12
mei een open huis te organiseren. De bezoekers uit Den
Bosch krijgen alvast een voorproefje. Begeleidster Patricia
leidt ze in kleine groepjes rond door het pand. De meeste
ruimtes zijn keurig verzorgd, maar nog een beetje steriel.
Patricia: "binnenkort doen we een dagje IKEA om de
gezamenlijke ruimtes nog wat aan te kleden". In de ruimte
van de conciërge bij de voordeur blijkt dat er niemand binnenkomt die ongewenst is. Patricia: "De bewoner laat ons
weten of hij gasten verwacht. En als er iemand voor de
deur staat die de bewoner niet wil zien of die wij niet vertrouwen, dan komt hij of zij er gewoon niet in. Zo houden
we bijvoorbeeld schuldeisers, dealers en andere verslaafden die zwaar onder invloed, zijn buiten. Alles draait erom
dat onze bewoners hier hun rust kunnen vinden".
Dank aan de heer Tiesing voor het maken van het verslag.

Net als in Den Bosch, wordt ook in Eindhoven in de aanloop naar de opening van het hostel een beheergroep geformeerd. De beheergroep bestaat uit 15 mensen, waarvan 12
omwonenden. Cliënten, bewoners van het hostel, zijn niet
in deze groep vertegenwoordigd. Het eerste doel van de
beheergroep was om de omwonenden gerust te stellen. Jos:
"We willen dat omwonenden de bewoners van het hostel
gaan zien als buurtbewoners. Hen laten inzien dat de komst
van het hostel ook een voordeel heeft. Er werden veel onruststokers in deze wijk van de straat gehaald, zoals dakloze die rondhingen in portieken. Er kwam bovendien meer
toezicht van de politie. Een pand dat bekend stond om zijn
drugsdeals werd nu bijvoorbeeld snel gesloten.
De beheergroep heeft ook diverse afspraken gemaakt met
betrekking tot het hostel. Zo is er een risicogebied gedefinieerd. Binnen dit gebied hebben omwonenden de kwetsbare punten in de wijk aangegeven en deze naar politie
toegestuurd. Op deze lijst staan bijvoorbeeld scholen, parkjes en pleintjes. Daar is nu meer politie toezicht. In de
straat van het hostel geldt een alcoholverbod. Er is ook een
heel protocol opgesteld met basisafspraken, hoe we bijvoorbeeld omgaan met klachten. De afspraak is dat er
gelijk wordt gereageerd als er iemand belt met een klacht.
Maar er is nog geen 1 klacht ingediend over overlast of
criminaliteit die te maken had met het hostel. Als je even
verder kijkt is dat niet zo vreemd, want het is ons duidelijk
dat de bewoners behoefte hebben aan rust en iets te verlie-

Honden uitlaten
De laatste jaren heeft de gemeente in samenspraak met bewoners een aantal hondenuitlaatroutes en uitrenveldjes op
diverse plekken in de wijk aangelegd. Toch klagen wijkbewoners dat er nog veel op plaatsen
honden worden uitgelaten die
overlast veroorzaken. Gelukkig
zijn er ook veel bewoners die een
zakje meenemen om de hondenpoep op te ruimen. Beste hondenbezitters, laten we proberen om een mooie schone wijk
te houden, zodat iedereen met plezier een stukje kan gaan
wandelen.
Kijk voor hondenuitlaatroutes en uitrenveldjes op de gemeentelijke website www. s-hertogenbosch.nl
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