
Dinsdag 12 april is er ook gecontroleerd op aanwezigheid 

van documentatie. Er zijn 8 verbalen opgemaakt ter zake; 

snelheid (1), gordel (3), negeren rood licht (1) en seinen 

(3). Woensdag 13 april hebben 2 bikers het verkeersexa-

men begeleid. Donderdag 14 april aanpak scooter overlast. 

Controle is gehouden op het Rivierenplein.  

Verbalen zijn geschreven voor 7 keer overschrijding con-

structiesnelheid en 7 keer wachten op keuring waardoor het 

kentekenbewijs tijdelijk ongeldig wordt verklaard door de 

politie. 

Vrijdag 15 en zaterdag 16 april zijn er door het Team Ver-

keershandhaving in de avond en vroege nacht alcoholcon-

troles gericht op de wijk Zuid.  

Per avond zijn er 3 overtredingen met alcohol aangetroffen. 

 

Openbare Wijkraadvergadering 7 juni 

 
In deze openbare wijkraadvergadering zal aandacht worden 

besteed aan “Mantelzorg in de stad” door mantelzorgcon-

sulent Saskia van Wijk,  en het wijk en dorpsbudget.  

 

Buurtpreventie Zuid 

 
Het buurtpreventieteam krijgt met regelmaat complimenten 

van bewoners die vinden dat het een goede zaak is dat er 

een preventieteam actief in de wijk Zuid aanwezig is. Dat 

wordt zeer gewaardeerd door het team. Maar het team zou 

graag zien dat er veel meer bewoners zich aansluiten bij het 

buurtpreventieteam. Met meer wijkbewoners kunnen we 

meer in de wijk aanwezig zijn en dat is een goede zaak. Bij 

deze de oproep: Kom er bij en doe mee. Meer weten? E-

mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com en kijk eens op 

facebook: www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid 

 

Dierenpark 
 

Alle dieren zijn gearriveerd in het dierenpark en hiermee is 

het project Zuiderpark-Stadswalzone voltooid. Nu kunnen 

de Ruischapen, de Toggenburger geiten en de Barnevelders 

genieten van hun nieuwe plek in het park.  

De bedoeling is dat het dierenpark per 1 januari 2017 volle-

dig door de wijk of een stichting beheerd zal worden. Dit is 

ingegeven door de bezuiniging op de dierenparkjes wat 

door de raad vastgesteld is. Op dit moment zijn er 6 vrij-

willigers gevonden die gaan helpen met het verzorgen van 

de dieren. Maar er zijn meerdere (reserve) vrijwilligers no-

dig. Heeft u interesse laat het ons weten via ons postbus- 

nummer of stuur een e-mailtje, (adressen zie hier boven).  
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Verschijnt 4 keer per jaar 

voor bewoners van Zuid 

Verkeersquiz groep 7 basisscholen Bossche Broek en de Vlindertuin 

 
In de maand april wordt door de wijkraad altijd een verkeersweek georganiseerd. 

In deze week houdt de politie en stadstoezicht extra controles, maar ook 51 kinde-

ren uit groep 7 doen verkeersexamen. Dit bestaat uit een praktisch gedeelte waarbij 

de kinderen een route op de fiets moeten afleggen. De kinderen laten zien dat ze de 

verkeersregels ook in de praktijk goed kunnen toepassen. Alle fietsen worden voor-

af gekeurd door de wijkraad. Uiteraard wordt eerst in de klas verkeersles gegeven. 

Als afsluiting organiseert de wijkraad bij “in de Roos” voor alle leerlingen een ver- 

DINSDAG 7 JUNI 2016  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

 

keersquiz en worden de verkeersdiploma’s uitgereikt. 

Via een diascherm worden in totaal 40 verkeerssituaties 

getoond met vragen. Uit de 40 vragen gaan de hoogste 3 

scores van elke school de finale spelen. Van de Vlindertuin 

zijn dit Mandy Stol, Shayenne Gill en Caylee Brinksma. 

Van de Bossche Broek zijn dit Can Ozturk, Cato Vis en 

Famke Stienstra. Deze 6 leerlingen krijgen weer 10 ver-

keerssituaties te zien. Tien ouders zijn weer bereid gevon-

den om al deze vragen na te kijken. Uitslag was dat alle 

twee de scholen even veel punten hadden dus allebei win-

naar. 

Daarna reikte wethouder Van Son de verkeersdiploma’s aan 

de leerlingen uit. Alle leerlingen waren geslaagd. Iedereen 

kreeg nog een tasje met fruit en een veiligheidshesje van de 

wijkraad. Allen gefeliciteerd namens de wijkraad. De wijk-

raad bedankt de politie, stadstoezicht en alle medewerkers 

van de BOR voor de goede samenwerking.      
                            

Controles in de Veilig Verkeersweek Zuid 

 
Stadstoezicht/fietsen diefstal preventieteam.               
Tijdens de verkeersweek zijn er door parkeertoezicht in de 

wijk extra controles uitgevoerd wat resulteerde in een vier-

tal verbalen en vier waarschuwingen. Op donderdagmiddag 

14 april zijn op het Homeruspad alle fietsen die langs kwa-

men door het fietsen diefstal preventieteam gecontroleerd. 

Een gestolen fiets aangetroffen.  

Verkeers Handhavings Team (VHT)     
Verder zijn er in samenwerking met het Verkeers Handha-

vings Team (VHT) op de rollerbank 37 scooters gecontro-

leerd. Tien reden te snel waarvan de snelste een snelheid 

haalde van 84 km/u. Twee reden er zonder rijbewijs en een 

was onder invloed van alcohol. 

Politie  
De politie heeft gecontroleerd op de Zuiderparkweg, Pette-

laarseweg en op de Gestelseweg. Er zijn op maandag 11 

april 17 verbalen opgemaakt; snelheid (6), seinen (3), gor-

del (3), bellen (3), rijden zonder rijbewijs (1) en parkeren 

op invalidenparkeerplaats (1). Verder werden vele brom- 



 

Bouwdorp Vlinderbroek 

 
Het kindervakantie-bouwdorp 2015 was evenals 2014 een 

groot succes. Met als thema Cowboys en Indianen werden 

er creatieve en goed doordachte bouwsels neergezet. De 

eerste 2 dagen onder een heerlijk zonnetje, de laatste dag 

kwam het echter met bakken uit de hemel maar dat mocht 

de pret niet drukken. In de sporthal van de  BBS   vermaak-

ten de kinderen zich prima. Als afsluiting lieten ze zich de 

friet met snack wel smaken. 

Dus ook dit jaar is er weer een kindervakantie-bouwdorp en 

ook 3 dagen. Het bouwfeestje begint op dinsdag 30  augus-

tus en gaat door tot donderdagavond 1 september. De en-

thousiaste organisatie wil er weer een mooi spektakel van 

maken. Ook dit jaar bestaat het programma uit twee delen. 

Deel 1: dinsdag  en woensdag gaan we bouwen. Uiteraard 

mogen vader, moeder, opa en oma met jullie mee timme-

ren. 

Deel 2: donderdag kunnen we allerlei dingen doen in ons 

eigen dorp maar er mag ook verder geknutseld worden aan 

de hut. Het thema  van dit jaar is nog een verrassing. Voor 

ondersteuning van de organisatie kunnen we nog vrijwilli-

gers gebruiken. Dat hoeft niet voor alle dagen maar kan ook 

per dag. Er kunnen maximaal 80 - 100 kinderen meedoen. 

Kosten € 5,00 p.p.  

Meer info bel: Nel Kluijtmans 073-6135017 of Rob van de                                                                                                                               

Ven 073-6145203, mobiel 06-19941462 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 08-03-2016 
 
Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    

      Baert, Frans Baert, Maartje 

   Waarts, Jacques van Dijk  en 

      Ingeborg Fick 

                                                

Afwezige wijkraadsleden    :   Ruud Geven       

              
Gast(en)   :         Het preventieteam van de 

         gemeente met de Bossche 

         Buurttent, Alex Bekkers van 

         Openbare Orde en Veilig

         heid van de gemeente 's-Her-            

         togenbosch en leden van het 

         Buurtpreventieteam Zuid. 

         Angelique Breukel, Hoofd 

         Bureau Parkeermanagement 

 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 
Beheer Openbare Ruimte   :   Jan van den Broek  

 

Politie Brabant-Noord   :   Jan van ‘t Erve  

 
Stadstoezicht                        :   Daan van der Els vervangt 

          Henk Lambooij 

 

Politieke partijen                 :  -  

 
Bezoekers                              :   50 

 

Brabants Dagblad                :   - 

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering en heet iedereen welkom. 

   

2. Vaststellen Notulen 08-12-2015 

 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

3. Ingezonden en verzonden post 
 

Er zijn geen ingekomen en verzonden poststukken. 

Bijna alles gaat via e-mail berichten. 

 

Er is een mail binnen gekomen over de toegenomen parkeer-

druk rondom de Socrateslaan. Dit komt door de verplaatsing 

van de vergunningenzone. Bewoner geeft aan dat het een 

slechte zaak is dat de bewoners nu met kosten opgezadeld 

worden. Later meer hierover.  

 

Er is een mail binnen gekomen over het kruispunt bij de Ka-

rel de Vijfdestraat en de Tacitusstraat. Verkeersdeskundige 

Rens van Zwieten neemt contact op. 

 

Een bericht over het parkeren op de hoeken in de Geert 

Grootestraat. Dit zal worden aangepakt bij de invoering van 

Vergunningensysteem. 

 

Bewoners van de Tacitusstraat en Platostraat hebben aange-

geven graag dichte prullenbakken te willen. Dit wordt gere-

geld.  

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 7 juni 2016 

dinsdag 6 september 2016  

dinsdag 13 december 2016 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

raad (www.wijkraadzuid.nl) en worden dan op de evene-

mentenkalender geplaatst. 

 

6. Uitslag van de herhaalde parkeerenquête Zuid wordt 
bekend gemaakt door Angelique Breukel, Hoofd Bureau 

Parkeermanagement.  
 

De uitslag van de parkeerenquête is binnen. Dit voorstel 

moet nog naar het College. Dit zal begin april gebeuren. Als 

het voorstel wordt goedgekeurd, zal begin mei de uitvoering 

hiervan starten. Bewoners krijgen komende weken de infor-

matie per post toegestuurd. De volgende straten worden toe-

gevoegd: Bachstraat, Händelstraat, Homeruspad, Vergiliu-

slaan, Wagnerlaan, Mozartsingel tot en met nummer 63, 

Geert Grootestraat en de Thomas à Kempisstraat.  

 

7. Preventie en buurtpreventie. Gasten zijn: het preven-
tieteam van de gemeente met de Bossche Buurttent, Jan 

van 't Erve (onze wijkagent) en Alex Bekkers van Open-

bare Orde en Veiligheid van de gemeente 's-Hertogen-

bosch en leden van het Buurtpreventieteam Zuid.  
 

Er worden diverse presentaties gegeven door o.a. Alex Bek-

kers en Jan van ‘t Erve. Het veilig houden van de wijk is het 

grote doel. In Den Bosch Zuid is er gestart met een buurtpre-

ventie team van 7 leden onder leiding van een coördinator.  
Naast Zuid, hebben de volgende wijken een buurtpreventie-

team: Kruiskamp/Schutskamp, Aawijk/Oost. Buurtpreven-

tieteam Hintham is in oprichting. 

Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand hou-

den van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale  

veiligheid te verhogen.  

 

De buurttent is een initiatief van de politie samen met de ge-

meente. Deze tent staat in buurten waar (veel) inbraken heb-

ben plaatsgevonden. In de tent kunnen bewoners terecht 

voor meer informatie over veiligheid. Bijvoorbeeld over 

hang- en sluitwerk. Elke donderdag van 18:30-20:00 uur 

staat deze ergens in Den Bosch.  

80% van alle heterdaad-aanhoudingen vinden plaats door 

oplettende (buurt)bewoners.  

Er wordt gelet op (afwijkend) gedrag en daarna pas op uiter-

lijke kenmerken. Bij kans op heterdaad mag er 112 worden 

gebeld. 

Andere preventieve initiatieven in Den Bosch zijn: 

Bin, WhatsApp groepen in straten en Burgernet. 

 

Vragen en opmerkingen: 
Waarom hangen er nog geen buurtpreventie bordjes? 

Op dit moment wordt er een nieuw beeldmerk ontwikkeld.  

Het huidige heeft geen toegevoegde waarde meer.  

 

Mogen er (privé) camera’s gericht worden op de openbare 

weg? 

Dit mag alleen als er geen opnameapparatuur achter zit. An-

ders alleen eigen erf.  

 

Wat zijn de aanrijdtijden van de politie? 

Maximaal 15 minuten, maar in Den Bosch is dit over het 

algemeen 5-7 minuten. 

 

Zijn de Buurtpreventieleden verzekerd? 

Ja. Sowieso zijn alle vrijwilligers via de gemeente verze-

kerd. Daarnaast worden ze uitgerust met een zaklamp en een 

herkenbaar hesje. 

 

 

4. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-

dacht hebben uit voorgaande openbare wijk-

raadvergaderingen  
 

- Kunnen er in de Liviusstraat bij de school een aantal ge-

kapte bomen van het Vonk en Vlam terrein worden geplant?  

De grond is van de school, dus dit kan niet gerealiseerd 

worden. 
- Het matrixbord aan de Jacob van Maerlantstraat is gerepa-

reerd. Nu is het andere bord kapot.  

Het heeft de aandacht. 
- VVE Zuiderparkweg/Pettelaarseweg: Er is al meerdere 

malen gevraagd om een extra lantaarnpaal om veiliger het 

parkeerterrein op te kunnen rijden. Helaas nog steeds een 

negatieve reactie.  

LED verlichting is besteld. 
- VVE Zuiderparkweg: Riool lijkt de regen niet goed te kun-

nen verwerken. Er staan regelmatig woningen blank, toilet-

ten overstromen. De gemeente heeft een inspectie uitge-

voerd, er zit geen verstopping. Een overstortput lijkt het enig 

wat zou kunnen helpen. Overstortputten mogen niet meer 

van het waterschap. Overstortputten blijken nog wel te 

mogen. Waterschap is er mee bezig. 

- Aan de Philippus de Tweede straat zijn 3 bomen verwij-

derd en tegels voor terug geplaatst. Graag weer bomen: er 

wordt al zo veel weggehaald en niet terug geplaatst. Komen 

niet meer terug i.v.m. kabels die in de grond zitten. 
- Er is een knelpunt in de Geert Grootestraat het gedeelte 

tussen de Zuiderparkweg en de Van der Nootstraat. Aan bei-

de kanten van de weg is parkeren toegestaan maar er kunnen 

dan met moeite nog auto's tussen door.  

Stadstoezicht is hier mee bezig. 

  

5. Mededelingen van het bestuur 
 

- Er heeft een gesprek plaats gevonden met een Sport en 

Event bureau, welke door de gemeente is gevraagd om vast 

te stellen of de Pettelaarse Schans wel als evenemententer-

rein gebruikt kan/mag worden. De voorzitter heeft de aanbe-

velingen gelezen. Op dit moment lijkt de veiligheid het 

grootste probleem. Een mogelijkheid is, om een ponton te 

leggen tussen Croy en het Homeruspad. Zo kunnen de men-

sen beter worden weggeleid en hoeven ze niet meer door de 

wijk.  

- Het Kingsday festival verhuist naar de Brabanthallen. 

- Grote Prijs van Brabant (wielercross) verhuist naar het Au-

totron. 

- Zuiderpassage: Loopt vertraging op: de gemeente en VVE 

moeten nog toezeggen om de begroting rond te krijgen. 

- Evenementen in de wijk, kun je aanmelden via de wijk- 

Volg de wijkraad ook op:  

www.wijkraadzuid.nl  
 www.twitter.com/wijkraadzuid 

www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid 



 

Rommelmarkt Zuiderpassage 17 juli 
  

Op zondag 17 juli is er op het binnenterrein van de 

Zuiderpassage een leuke rommel- en creatieve markt. 

De markt is open van 11.30 tot 16.00 uur en is ui-

teraard gratis toegankelijk. Zelf inschrijven om te ver-

kopen is ook mogelijk. 
 Onder het motto ‘Zuid Rommelt’ is het niet de bedoeling 

dat er mogelijkheden zijn voor (commerciële) partijenver-

koop. De gemeente heeft dat in de vergunning ook verbo-

den. Wél is er volop ruimte om leuke, antieke en/of vinta-

gespullen te kopen en verkopen, maar zeker ook de ‘rom-

meltjes’ van zolder. Vintage kleding (ver)kopen? Kom dan  

naar ‘Zuid Rommelt’. De markt staat ook open voor ieder-

een die zijn of haar creativiteit te gelde wil maken. Wie 

schildert, sieraden maakt, ansichtkaarten vervaardigt of 

wat dan ook: van harte welkom. 

De organisatie is in handen van Gonny Sierig, die ook ver-

antwoordelijk is voor Atelier4hoog. Iedere woensdagoch-

tend is er voor mensen met een smalle beurs een gratis 

handwerkochtend in De Muzerije. Ook draait zij samen 

met Nanette Eikemans Knip je Hip, een creativiteitsclub 

voor kinderen van 7- 12 jaar, iedere woensdagmiddag in de 

Zuiderpassage. 

Wie zelf wil verkopen op de markt van 17 juli: een kraam 

(van vier meter + luifel) kost 20 euro (dat zijn de daadwer-

kelijke kosten zonder winstoogmerk!). Het aantal kramen 

is natuurlijk niet onbeperkt, dus op is op. Aanmelding is 

mogelijk vóór 10 juli op gonnysierig@hotmail.com. 

Meer informatie zie de facebook pagina: 

https://www.facebook.com/events/1069945089743514/  

 

Van Neynsel kiest voor gedegen aanpak 

nieuwbouw Park Zuiderschans  
 

Van Neynsel kiest bij de herontwikkeling van Park Zui-

derschans voor een gedegen aanpak. Een nieuwe locatie 

bouwen, is geen peuleschil. Belangrijk is keuzes te ma-

ken die zowel op korte als op langere termijn verant-

woord zijn.  
 

De Raad van Bestuur van Van Neynsel wil een nieuw Park 

Zuiderschans in eigendom bouwen. Daarom is er een gron-

dige analyse gemaakt en zijn verschillende scenario’s 

doorberekend. Nu de voorkeur naar deze keuze uitgaat, 

breekt de volgende fase aan.  

Nog voor de zomer wordt er een haalbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd. Dit betekent dat er goed wordt gekeken naar 

kansen en mogelijkheden. Maar ook naar de risico’s en de 

kosten. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis 

voor de financiële onderbouwing van de plannen. Dit is 

nodig om het project door geldverstrekkers te kunnen laten 

financieren. Pas nadat het haalbaarheidsonderzoek met 

goed gevolg is afgerond, wordt er met volle aandacht geke-

ken naar verdere activiteiten rondom de nieuwbouw.  

Jack Jansen, bestuurder van Van Neynsel, laat weten dat 

dan de fase aanbreekt om belanghebbenden te betrekken 

bij het nieuwbouwproces. Jansen: “We hebben al eerder 

aangegeven dat het nieuwe Park Zuiderschans zowel moet 

passen in de wijk als bij de wensen en behoeften die men-

sen hebben. Dat vraagt om samenwerking met de wijk en 

betrokken partijen.”  
In dit verband benadrukt bestuurder Jansen nogmaals dat 

een gedegen aanpak bij de nieuwbouw de voorkeur heeft 

boven snelheid. 

 

8. Commissies 

 
Naast het RepairCafé is er een nieuw initiatief: Repair-

Extern. Een klussenproject van een groep vrijwilligers van 

het RepairCafé  om wijkbewoners te gaan helpen met aller-

lei klusjes in en om huis. Zij gaan zich vooral inzetten voor 

ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, alleenstaanden, 

mensen die zelf niet in staat zijn om wat voor reden dan 

ook, een klus uit te voeren en mensen met een minimum 

inkomen. Inlichtingen bij Bouchra Aatif Afendi Wijkwer-

ker Zuid / Bazeldonk Team Zuid / West 073-6124488/

+31646768101  

 

9. Rondvraag 

 
Vivaldistraat/Mozartsingel: Het is op sommige plekken las-

tig om met een wat grotere auto de draai naar de garage-

boxen te maken. Kan de gele streep worden doorgetrok-

ken? Jan van den Broek gaat hier naar kijken. 

 

In het wegdek in de Coornhertstraat zitten grote gaten door 

diversen bouwwerkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de Li-

mietlaan en de Van Veldekekade. Jan van den Broek gaat 

hier naar kijken. 

 
Achteraan bij de Gestelseweg zijn reparaties aan het fiets-

pad niet goed gegaan er zitten nu hele dikke bulten. Dit is 

bekend, is op meerdere plekken zo.  Jan van den Broek gaat 

hier naar kijken. 

 
Gaat de wijkraad naar de vergadering over het Wijk en 

Dorpenbudget? Ja. De resultaten hiervan worden in de ver-

gadering van juni besproken.  

 

In de Vergiliuslaan is dezelfde lantaarnpaal voor de 5e keer 

uit de grond gereden. Wijkmanager en Jan van den Broek 

gaan kijken naar een mogelijke  oplossing hiervoor. 

 

Het glijbaantje bij de Vergiliuslaan komt terug. 

 

Afvalstoffendienst reageert laat op meldingen van volle 

containers. Je kunt eventueel je pas aan laten passen, zodat 

je terecht kunt bij meerdere containers.  

 

Het wijkplein is er voor alle bewoners van Zuid, niet alleen 

de kwetsbare groep. Er loopt nu een proef met avondopen-

stelling op maandag van 18:00-20:00 uur. 

 
De scouting is samen met de VVD aan het kijken of zij in 

het nieuwe Wijk- en Dorpenbudget passen, en zo niet, waar 

dan wel.  

 

De kapsalon in de Zuiderpassage heeft veel last van rom-

mel door hangjongeren. Deze zitten vaak en lang op de 

bankjes en laten dan veel rommel achter. De vraag is of het 

bankje weg mag.  Jan van den Broek gaat hier naar kijken. 

 

10. 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 juni 2016. 

BUURTPREVENTIE DEN BOSCH ZUID 

e-mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com 

www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid 


