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Kinderboerderij of dierenweide?

december 2012

In het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone staat dat er in het Zuiderpark
een kinderboerderij mag komen mits voldaan wordt aan een aantal criteria. Denk
hierbij onder andere aan ondersteuning van vrijwilligers. In 2009 heeft de gemeente de vraag gesteld aan omwonenden of er suggesties waren voor de kinderboerderij en of mensen zich als vrijwilliger aan wilden melden. Hier is nagenoeg geen
respons op gekomen. Nu is de tijd aangebroken of de realisatie van een kinderboerderij waar gemaakt kan worden. Mocht dit zo zijn, dan werkt de gemeente
uiteraard mee aan de realisatie hiervan. Als de noodzakelijke bewonersparticipatie niet van de grond komt, zal het
park worden ingericht als dierenweide. Heeft u belangstelling om als vrijwilliger de kinderboerderij mee te helpen
opzetten, meldt u zich dan aan bij de wijkraad.
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Openbare wijkraadvergadering 11 december
Gast is Hugo ter Steege van de afdeling Zorg en Welzijn
gemeente ’s-Hertogenbosch die zal spreken over aankomende veranderingen in de AWBZ/WMO.

Jacob van Maerlantstraat is een fietsstraat
Een straat waarin maximaal 30 km per uur mag worden gereden, een straat waar aan 2 kanten van de weg niet buiten
de parkeervakken mag worden geparkeerd en een straat
waar de automobilist te gast is en fietsers altijd voorrang
hebben.

Enige tijd geleden zijn er in de Jacob van Maerlantstraat
snelheidsmetingen gedaan. In de meetperiode zijn er 11702
bestuurders geteld waarvan: 4591 (brom) fietsers/overig,
6959 personenauto's en 152 vrachtauto’s. De gemeten snelheden lagen tussen de 26 en 70 km per uur.
Ongeveer 500 personenauto’s hadden een gemiddelde snelheid van rond de 51 km per uur.
Reden om met de afdeling verkeer van de gemeente en de
politie in gesprek te gaan. De uitkomst van het gesprek is
dat er snelheidscontroles gaan plaats vinden in de Jacob
van Maerlantstraat.

Uitbreiding van de Meerendonk

Nadat er 66 koopwoningen en 10 huurwoningen zijn gebouwd in de Meerendonk worden er weer 36 woningen,
vooral twee-aaneenwoningen en enkele vrijstaand-geschakelde woningen op hoeksituaties gebouwd.
Ze vormen, op de grens van het woongebied en de naastgelegen heuvel met een (toekomstige) recreatieve functie, de
afsluitende rand aan de oostzijde van het nieuwe woongebied. De Henriette R. Holstlaan zal een statige uitstraling
krijgen met een dubbele bomenrij.

Volg de wijkraad ook op
http://twitter.com/wijkraadzuid
Bedankt

DINSDAG 11 DECEMBER 2012
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING IN
CULTUREEL CENTRUM
IN DE ROOS

Wijkraad Zuid bedankt alle wijkbewoners
en professionals die zich het afgelopen jaar
met enthousiasme hebben ingezet voor onze wijk Zuid en hopen dat wij wederom in
2013 op hun inzet mogen rekenen. Bestuur
van Wijkraad Zuid wenst U prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2013.

Cliëntenraad Zuiderschans
Woonzorgcentrum Zuiderschans heeft een actieve cliëntenraad.

Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe leden voor deze cliëntenraad.
De huidige cliëntenraad bestaat momenteel uit de (onafhankelijke) voorzitter en 9 leden.
2 externe leden hebben aangegeven in de loop van 2013 te
willen stoppen gezien hun hoge leeftijd.
De CR Zuiderschans is daarom op zoek naar 2 nieuwe leden, die mede met de anderen leden, de belangen van onze
bewoners willen behartigen. Wij denken hierbij ook aan
familie/verzorgers/mantelzorgers van de bewoners. Wij
vragen een ieder, die hiervoor belangstelling heeft, zich te
melden bij de secretaris van CR Zuiderschans, Mevr. L. de
Bock, tel.073-6124263 of e-mail
l.debock@kpnplanet.nl
Het lidmaatschap is niet gekoppeld aan opleiding of maatschappelijke status. Het belangrijkste is, dat u wilt bijdragen aan het welbevinden van uw naaste.
Nadat u zich heeft aangemeld, zal contact met u worden opgenomen voor een kennismakingsgesprek waarin verdere
informatie gegeven kan worden en wordt u uitgenodigd de
eerstkomende vergadering van de CR bij te wonen. Pas nadien besluit u of u in de cliëntenraad zitting wilt nemen.
Wij zien reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Max van Liempt
Loes de Bock
Voorzitter
Secretaris
Sweelinckplein 12, 5216 ES ’s-Hertogenbosch

Veilig parkeren in de Jacob van Maerlantstraat
Het grootste gedeelte van de Jacob van Maerlantstraat is
vergunninghouders parkeren. In het laatste gedeelte van de
Jacob van Maerlantstraat richting Lambooybrug is het nog
vrij parkeren zowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke
kant van de straat. Bewoners van de eengezinswoningen
zijn vaak genoodzaakt de auto half op het trottoir en half op
de fietsstraat te parkeren om reden dat de parkeerplaatsen
zijn bezet door de flatbewoners. Verzoek is of de flatbewoners zo vriendelijk willen zijn om de auto aan de zuidelijke
kant van de straat te parkeren.

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 11 december 2012
dinsdag 12 maart 2013
dinsdag 11 juni 2013
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de roos"
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Verslag van de Openbare Wijkraadvergadering 11-09-2012
Voor het uitgebreide verslag (notulen) surf dan naar :
www. wijkraadzuid.nl
Aanwezige wijkraadsleden: Gerard Schouten, Bep Mei,
Pierre Schmeitz, Corry Schouten, Jacques van Dijk, Jan Simons, Ingeborg Fick en Diny Tijbosch.
Afwezige wijkraadsleden

: Trude Baert, Frans Baert(mb)

Gast(en)

: Voorzitter, tevens woordvoerder namens de beheer
groep Hostel, Erik Vermathen en Gabor Martens, van
Divers welzijnsonderneming

Wijkmanager

: Marie-Louise Claessens

Realisatie Beheer Openbare Ruimte: Henk Verschuur
Politie Brabant-Noord

: Jan van ‘t Erve

Stadstoezicht

: Henk Lambooij

Politieke partijen

:-

Bezoekers

: 35

Brabants Dagblad



:-

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2. Vaststellen notulen 12-06-2012
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en verzonden post.
Ingekomen post:
Brief van de gemeente over locatie Chopinstraat 10. (de Cirkel)
Brief van de gemeente over een nieuwe wijkmanager.
Verzonden post:
Brief naar gemeenteraadsleden over de reactie die de wethouder heeft gegeven op een brief en de inspreker over de
aanleg van het tenniscomplex.
4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-

dacht hebben uit voorgaande openbare wijkraadvergaderingen
Zie www.wijkraadzuid.nl

5. Mededelingen van het bestuur
1. Nieuwe wijkmanager voor Zuid wordt voorgesteld.
Marie-Louise Claessens.

2. Op de vraag wanneer de noodlokalen bij de Cirkel gaan
verdwijnen is als antwoord gekomen: Basisschool de Cirkel
gaat medio februari 2013 verhuizen naar de Meerendonk. In
principe wordt de tijdelijke huisvesting verwijderd en wordt
de vrijkomende plek wordt dan weer groenvoorziening. Wat
er met het permanente gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Naar verwachting komt daarover pas eind dit jaar duidelijkheid.
3. Oproep in de Nieuwsbrief voor verzorging van bloementorens of bloembakken in de straat. Een bewoonster heeft
zich gemeld.
4. Oproep voor BIN-coördinatoren. (Bewoners Informatie
Netwerk) Nog weinig respons uit Zuid. Wijkagent Jan van ’t
Erve spreekt na de vergadering wijkbewoners aan om eventueel Bin-coördinator te worden. BIN staat naast Burger
alert. Privacy is gewaarborgd.
5. Zaterdag 23 juni heeft op de Pettelaarse Schans het Beats
and Roots Festival plaats gevonden. Festival begon om
12.00 uur en eindigde om 24.00 uur. De grenswaarde van de
lage tonen is dit jaar meerdere malen en gedurende lange
tijd overschreden. Ondanks dat herhaaldelijk vanuit de gemeente is aangegeven dat de lage tonen terug moesten worden gedraaid werd hier of geen gehoor aangegeven of te
weinig terug gedraaid. Meerdere klachten zijn bij het meldpunt binnen gekomen. Voornamelijk tussen 19.30 en 22.30
uur toen de lage tonen voor overschrijding op de grenswaarden zorgden.
6. Werkzaamheden aan het Provinciehuis.
Omwonenden hebben een brief ontvangen omtrent het verloop van de werkzaamheden. Een omwonende heeft bezwaar gemaakt.
7. Kern met Pit (verbeter je buurt, wijk of dorp). Interessant
project waarmee vele prijzen zijn te verdienen.
8. Er is gevraagd of er gecontroleerd kan worden op het gebruik van de invalidenparkeerplaats bij de C1000 Pettelaarpoort. Met regelmaat staan daar ook voertuigen geparkeerd
die er niet mogen staan. De vraag is doorgegeven aan Henk
Lambooij, onze buurtcoördinator Stadstoezicht voor o.a.
Zuid. Advies; als deze situatie zich voordoet bel dan Stadstoezicht 073-6155565
9. Slagboom op Pettelaarse Schans staat met regelmaat
open. Henk Lambooij van Stadstoezicht zal hier op toe zien
en contact opnemen met restaurant de Croy.
10. Er gaat weer het een en ander veranderen in de AWBZ.
In de openbare wijkraadvergadering d.d. 11 december zal dit
onderwerp door een deskundige van de gemeente worden
toegelicht.
11. Geconstateerd dat er een vrachtwagen staat te lossen op
het binnenterrein van de Zuiderpassage.

Hostel Zuiderparkweg.
Gast is voorzitter en tevens woordvoerder namens de beheergroep Erik Vermathen. Wijkraad heeft de heer Vermathen gevraagd n.a.v. het verslag in onze vorige Nieuwsbrief
over het bezoek dat de beheergroep had gebracht aan een
Hostel in Eindhoven, eens langs te komen om eventuele vragen van wijkbewoners te beantwoorden en wijkbewoners op
de hoogte te stellen welke stappen al zijn genomen en nog
moeten worden genomen om te komen tot een goed beheerplan.
De beheerovereenkomst wordt opgesteld door de beheergroep. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat alles goed geregeld wordt rond het Hostel. De beheergroep blijft bestaan
zolang dat nodig is. Meestal gaan ze na 2 à 3 jaar in de
slaapstand. Van de 5 voorgenomen Hostels komen er 2. Een
op Oost en een op Zuid. Financiering is het probleem.

Talentenbank Den Bosch Zuid.
Gast is Gabor Martens van Divers welzijnsonderneming.
De heer Martens van Divers houdt een presentatie over de
talentenbank. Dit is een laagdrempelig contactpunt voor bewoners onderling. Het probeert een sociaal netwerk op te
bouwen in de buurt waarbij vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De een vraagt een bepaalde dienst,
de andere reageert hierop en doet weer wat terug. Er wordt
gewerkt aan een website. Er komen in de maanden oktober
en november 3 kick-offs in de Meerendonk, Gestelse Buurt,
Baseldonk en Zuid.

7. Commissies
Commissie milieu en groen:
De op - en afrit Beethovenlaan-Pettelaarseweg is behoorlijk
kapot. Henk Verschuur zal dit bekijken.
Fietspad Pettelaarseweg ter hoogte van het grasveld voor de
Ovidius flat is stuk.
Er moet nog steeds gras ingezaaid worden in de Jacob van
Maerlantstraat.
Ingeborg en Corry zitten vanaf heden in de begeleidingscommissie Zuiderpark-Stadswalzone. Ingeborg doet verslag
uit de begeleidingscommissie. De afvoer van alle grond uit
de bouwkuil gebeurd via een transportband naar boten in de
Zuid Willemsvaart. Dit scheelt al heel veel vrachtwagenbewegingen. Gehandicaptenplatform vraagt om rekening te
houden met mensen met loophulpmiddelen, zodat die tijdens de bouw toch zonder problemen rond kunnen lopen op
doorgaande paden.
Met de bouw van het tenniscomplex is reeds begonnen. De
bouw is een aangelegenheid tussen de tennis en de aannemer. Communicatie naar de omgeving / omwonenden behoort tot hun taak. Het blijkt dat deze communicatie nogal
wat te wensen overlaat waardoor omwonenden niet goed ingelicht worden omtrent de bouwactiviteit en de overlast.
Wat ook in het bestemmingplan staat is dat er dan wel een
kinderboerderij komt, dan wel een dierenweide.
De wijkraad samen met de binnenstad probeert middels de
nieuwsbrief en sociale media vrijwilligers bijeen te brengen

die de taken op zich willen nemen die behoren bij een kinderboerderij. Lukt dit niet, dan wordt het een dierenweide.
Zieke kastanjes. Alleen wanneer ze te ver heen zijn, worden ze verwijderd. Ze worden op den duur vervangen door
een niet plakkende linde.
Op het terrein van Basisschool Het Bossche Broek hangt
een grote afgebroken tak hoog in de boom. Wordt naar gekeken.
Bomen op het Homeruspad die verwijderd moesten worden
voor de verbouw van het Sint Janslyceum zijn naar elders
geplant.
Bij inrichting van openbaar groen wordt door o.a. biologen
en ecologen gekeken naar de beste oplossing voor zowel
insecten, dieren, de mens en de portemonnaie.

Rondvraag
Een bewoonster vraagt of er iets gedaan kan worden aan de
onoverzichtelijkheid van de kruising Zuiderparkweg/Philips de Goedestraat/Liviusstraat.
Er wordt gevraagd naar het telefoonnummer van de wijkmanager Marie-Louise Claessens: 073-6155621 en naar het
telefoonnummer van de Talentenbank: 06-21596447
Bewoonster meldt dat door het zware bouwverkeer de Van
de Nootstraat stuk is gereden.
Bewoonster meldt dat een omvergereden lantaarnpaal nog
steeds niet gerepareerd is op de hoek Jacob van Maerlantstraat-Annebijnstraat.
Sluiting 22.00 uur
Voorzitter sluit de vergadering en bedank iedereen voor
zijn of haar inbreng, en hoopt allen weer te zien op de
volgende vergadering op dinsdag 11 December.
Politie vraagt hulp bij de aanpak van woninginbraken

Samen moeten we de inbrekers stoppen!
Politieregio's Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost.
Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de
deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat
een inbreker uw emotioneel waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een
onbekend iemand door uw huis gelopen en aan uw spullen
gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en
slaapt slecht.
Een inbreker vertelt: "Ik sta er regelmatig van te kijken hoe
makkelijk mensen het mij maken. Het enige wat ik moet
doen, is goed opletten. Een goede woning heb ik zo gevonden. Op het moment dat het net donker is, zie ik in één
oogopslag waar niemand thuis is. Nonchalant loop ik dan
naar de achterkant en ik sta zo in de achtertuin. Daar zit
meestal het goedkope hang- en sluitwerk. Klimmen, raam
open wrikken en binnen ben ik. Binnen een paar minuten
sta ik weer buiten en ben ik weg. Niemand heeft me gezien
of heeft de politie gebeld."

Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om uw
huis binnen te komen, waardevolle spullen mee te nemen
en het hazenpad te kiezen.
Donkere dagen
De dagen worden weer korter en de nachten langer. Een
goed moment om, als het donker wordt, eens kritisch naar
uw woning te kijken aan de buitenzijde. Probeer eens met
een inbrekersoog te kijken. Een inbreker 'klust' het liefst
als niemand hem ziet. Dus in het donker, verscholen achter
een struik. Kijkt u eens naar uw ramen en deuren in combinatie met de planten in uw tuin. Die ene struik is wel erg
hard gegroeid, als er iemand bij de voordeur bezig is, staat
hij dan in het donker en uit het zicht van de weg? Of is dat
bij een raam het geval?
Verlichting
Zeker net zo belangrijk is de verlichting rondom uw huis.
Zit uw voordeur onder een carport, dan is dat bij voorbaat
al aantrekkelijk voor een inbreker. Niet te zien vanaf de
weg en hij kan zich snel verschuilen achter de auto, die onder die carport staat. Dat geldt ook voor ramen aan de zijkant van een huis of aan de achterzijde. Ideale werkplekken voor een inbreker, omdat hij uit het zicht staat en vaak
in het donker. Een hele simpele manier om de kans op inbraak op die plekken te verminderen, is het realiseren van
goede verlichting. Dat kan een lamp zijn die constant
brandt of een lamp met een bewegingssensor. Van belang
is dat de verlichting er voor zorgt dat een eventuele inbreker niet zomaar zijn gang kan gaan en sneller ontdekt kan
worden.
Oproep aan inwoners
Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg er dan voor dat we
hen op heterdaad kunnen betrappen. Vertrouwt u een situatie niet? Bel ons dan direct, ook als u twijfelt. Meld verdachte personen, vreemde auto’s of situaties direct bij de
politie via 112.
Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals het
zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning
goed afgesloten achterlaten, als u weggaat. Voor tips en
informatie over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers, kunt u terecht op de speciale website
www.samentegeninbrekers.nl. Of volg ons op Twitter:
www.twitter.com/Tegeninbrekers. Ook op
www.politiekeurmerkveiligwonen.nl vindt u preventietips.
Aangifte doen
Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan
is het van belang dat u altijd aangifte doet. De politie kan
dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook
kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd
worden. Uiteraard kunt u voor uw aangifte terecht op het
politiebureau.
Kijk voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl.
Melden!
Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties
in uw wijk. Daar kunnen wij uw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meld
dit direct bij de politie.
Melding doen van inbraak of verdachte situatie?
Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 achteraf.

