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denken aan het gras maaien, onkruid wieden, een heg snoeien.
De tuindienst werkt in co-creatie dit betekent dat ieder naar vermogen bijdraagt, dit
is in financiële zin en in actieve zin: bijdragen en meehelpen voor zover dat gaat.
Gezelligheid en ontmoeting vinden we ook
heel belangrijk. Is de tuin klaar? Dan drinken we iets samen!
De tuindienst heeft om te kunnen starten 6
bewoners nodig die mee willen helpen tuinieren. Ook zoek ik mensen die het project
willen ondersteunen door mee te denken.
Houdt u van tuinieren en heeft u 2 uur per
week over? Meld u dan bij mij aan!
Anine Vloedgraven,
Telefoon: 0630254862
E-mail: a.vloedgraven@divers.nl

Openbare wijkraadvergadering
6 september
In deze openbare wijkraadvergadering zal
aandacht worden besteed aan “Mantelzorg
in de stad” door mantelzorgconsulent Saskia van Wijk.

4 de herfst
Groene vingers?!
Mijn naam is Anine Vloedgraven, ik ben werkzaam als
wijkwerker voor Welzijn Divers in de wijk Zuid.
Ik wil u graag informeren over de Tuindienst die ik aan het
ontwikkelen ben. Dit doe ik samen met een professionele
hovenier en bewoners met groene vingers; jong en oud. De
tuindienst is er voor mensen met een beperking en senioren
die hun tuin niet meer zelf kunnen onderhouden. U moet

DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING IN
CULTUREEL CENTRUM
IN DE ROOS

Zoals ook al in de activiteitenkalender is geplaatst, is er op zaterdag 15
oktober van 13.00 tot 17.00 uur bij
In de Roos een buurtevenement “4
de herfst” met weer leuke activiteiten. Er zal een postkoets rondrijden
met westernmuziek, waar iedereen
in mee mag rijden. Er is weer een
springkussen, bloemschikken,
schminken en nagels lakken. Houtbewerking is ook weer mogelijk.
Nu d.m.v. een brander en platte spijkers, figuurtjes maken in hout. Glazen en potjes kunnen
gepimpt worden. Ook kan er cake versiert worden en opgegeten, en zullen er hapjes en drankjes zijn. En dat alles met
muziek van dj Karel.
Al met al wordt het weer een gezellige middag.
Gratis toegang.

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 07-06-2016
Aanwezige wijkraadsleden : Gerard Schouten, Trude
Baert, Frans Baert, Maartje
Waarts en Ingeborg Fick
Afwezige wijkraadsleden : Jacques van Dijk
Gast(en)

: Mantelzorgconsulent Saskia
van Wijk, Marie-louise
Claessens wijkmanager Zuid
en Rosmalen, Angelique
Breukel, Hoofd Bureau Parkeermanagement en Luuk
Ottens van Stadstoezicht

Wijkmanager

: Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte :

Team Buurtpreventie zoekt versterking
Nu al bijna een jaar lopen er geregeld koppels wijkbewoners als buurtpreventie door de wijk. U heeft ze vast wel
eens gezien met de fel gele hesjes. Buurtpreventie zorgt
voor een veiligere en leefbare wijk. Het team kan altijd
nieuwe mensen gebruiken.
Komt u het team Buurtpreventie versterken?
Meld u zich dan aan via de voorzitter van de wijkraad Zuid:
gerardschouten@wijkraadzuid.nl
Gerard Schouten coördineert het team Buurtpreventie.
De buurtpreventieteams gaan altijd in koppels zowel op de
fiets als lopend door de wijk.

-

Politie Brabant-Noord

: Jan van ‘t Erve

Stadstoezicht

: Daan van der Els vervangt
Henk Lambooij

Politieke partijen

:

Bezoekers

: 200

Brabants Dagblad

: Marc Brink

-

1. Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter, gezien het aantal steeds
binnen lopende bezoekers, de openbare wijkraadvergadering
en heet iedereen welkom. In verband met de hoge opkomst
voor het agendapunt vergunninghoudersparkeren, wordt dit
agendapunt naar voren gehaald op de agenda.

Aanmelden kan ook via:
buurtpreventeteamzuid@gmail.com

2. Vaststellen Notulen 08-03-2016

Kijk ook eens op onze facebookpagina:
www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vergunninghoudersparkeren in Zuid
Opgeven van evenementen voor Zuid
Organiseert u een evenement in Zuid en zou u daar graag
meer bekendheid aan willen geven?
Via www.wijkraadzuid.nl kunt u het evenement aanmelden
en wij plaatsen het in de evenementenkalender.

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 6 september 2016
dinsdag 13 december 2016
dinsdag 7 maart 2017
dinsdag 6 juni 2017
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos”
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Angelique Breukel en Luuk Ottens heten de bewoners van
Zuid welkom en bedanken hen voor de hoge opkomst.
Allereerst geeft Angelique aan hoe een uitbreiding van het
vergunningengebied tot stand komt. Een enquête wordt uitgezet in het gebied waar overlast van “vreemd” parkeerders
wordt gemeld. Van de geënquêteerden moet 60% reageren,
anders wordt dit niet meegenomen. Als er van de retour gestuurde enquêtes minimaal 60% vóór het invoeren van een
vergunning pleit, wordt dit als voorstel bij de Raad neergelegd. Daarnaast wil Stadstoezicht duidelijk maken dat het
uitbreiden van het vergunninghoudersparkeren gebied niet
op voorspraak van de gemeente is, maar op basis van klachten/meldingen van bewoners.
Er wordt een aantal oplossingen aangedragen, waaronder het
goedkoper maken van het Transferium, het vrijgeven van
een gedeelte van parkeergarage St. Jan en het in gebruik
nemen van ander braakliggend terrein. Dit in de hoop dat
“vreemd” parkeerders daar naar uitwijken. Het parkeergedrag verschuift, dit is niet alleen op te lossen met boven-

staande acties. Mensen zullen altijd zo goedkoop en dichtbij
mogelijk willen parkeren. Er wordt een aantal maal aangegeven dat in bepaalde straten veel parkeeroverlast is, maar
er niet de 60% wordt gehaald. Dit kan veel verschillende
oorzaken hebben. Angelique roept op deze zaken bij haar te
melden.
Naast bovenstaande zaken worden veel meer vragen/opmerkingen met elkaar gedeeld. Er is afgesproken met Angelique
alle opmerkingen naar haar te sturen.
Mocht u nog opmerkingen kwijt willen, dit kan door contact
op te nemen met stadstoezicht:
stadstoezicht@s-hertogenbosch.nl of 073-6155155

Het Wijk- en Dorpsbudget in 2017
(Bron gemeentelijke website)
In alle buurten, wijken en dorpen in de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt hard gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling. Dat is het Wijk- en Dorpsbudget (W&D-budget). Per 1
januari 2017 gaan enkele subsidieregelingen geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Het Wijk- en Dorpsbudget komt daarvoor in de plaats. Eén subsidie voor en door bewoners die in
hun buurt aan de slag willen, dat is het plan. Bewoners zijn
per slot van rekening dé deskundigen in hun eigen straat of
buurt.

4. Sluiting

Wat is het wijk- en Dorpsbudget?

Bovenstaand onderwerp heeft veel tijd in beslag genomen.
Er wordt besloten de overige agendapunten te verplaatsen
naar de volgende vergadering. De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt
allen weer te zien op de volgende openbare wijkraadvergadering, dinsdag 6 september 2016.

Het W&D-budget is een nieuwe subsidieregeling. Het stelt
bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch in staat zelf
ideeën te realiseren. Het gaat dan om plannen die de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen bevordert. Dat kunnen plannen zijn op het gebied van een sociale, fysieke en
veilige omgeving. Of een stimulans voor de buurteconomie.
Uitgangspunten van het budget

Voorstel voor het toevoegen van straten aan de
parkeerregeling Zuid
Stadstoezicht heeft alle verstuurde info en berichten uit de
openbare wijkraadvergadering d.d. 7 juni 2016 over het vergunninghoudersparkeren meegenomen en gewogen in het
uiteindelijke voostel.
Zuid: Bachstraat, Händelstraat, Homeruslaan, Vergiliuslaan, Wagnerlaan en de Mozartsingel (het gedeelte tussen
Bachstraat en Wagnerlaan), Sweelinckplein, Haydnstraat,
Rameaustraat, Cesar Franckstraat (huisnummers 1 t/m 5) tot
en met de Beethovenlaan en de Pettelaarseweg.
Baseldonk: Geert Grootestraat en Thomas a Kempisstraat.
Op 6 juli 2016 heeft het College besloten om de vergunninghoudersgebieden uit te breiden met alle bovengenoemde
straten.
De vergunning regeling gaat in op 1 augustus 2016.
BUURTPREVENTIE DEN BOSCH ZUID

e-mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com
www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid

Volg de wijkraad ook op:
www.wijkraadzuid.nl
www.twitter.com/wijkraadzuid
www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid

De gemeente is hard aan het werk om het W&D-budget
vorm te geven. Dat doet zij samen met bewoners. In de nieuwe subsidieregeling geldt een aantal uitgangspunten. De belangrijkste zijn:
* We onderscheiden 14 wijken/dorpen en per gebied komt
er een budget.
* Voorstellen van inwoners worden beoordeeld. Dat doet
een bewonersadviesgroep of dorpsraad. In ieder geval een
platform met voldoende kwaliteit en ondersteuning in de
wijk/dorp.
* Bij een positief advies stelt de gemeente rechtstreeks het
bedrag aan de initiatiefnemers beschikbaar.
Samen aan de slag
Samen met bewoners denken we na hoe het W&D-budget er
uit moet komen te zien. Bewoners hebben een aantal onderwerpen die zij voor het nieuwe W&D-budget belangrijk vinden. Bijvoorbeeld dat buurtbewoners makkelijk een aanvraag kunnen indienen die voor iedereen uit de wijk zichtbaar is. Als gemeente hebben we een aantal regels. Bijvoorbeeld dat een bewonersidee niet in strijd met de wet mag
zijn.
De wijkmanagers organiseren in hun wijk of dorp informatiemomenten. Iedereen die meer wil weten over het W&Dbudget kan hier naar toe gaan. Het kan zijn dat je de bijeenkomst voor jouw wijk hebt gemist. Of dat jij meer wilt weten. Neem dan contact op met je wijkmanager.
Bijeenkomst oktober
In oktober is er een bijeenkomst. Die is voor alle bewoners
en vrijwilligers die aanvragen van eigen buurtbewoners gaan
beoordelen. Samen met het wijkmanagement van de gemeente maken ze afspraken. Het gaat dan over gemeenschappelijke spelregels en tips voor het beoordelen van aanvragen. Maar ook hele praktische zaken als ‘hoe dien je een
aanvraag in? ‘En wie doet wat daarna?’. Wil je hier meer
over weten? Neem dan contact op met je wijkmanager.

Budget gaat per 1 januari 2017 in werking
Tegen het einde van 2016 is er duidelijkheid. Natuurlijk
zorgen we er voor dat alle bewoners uit onze gemeente
goed geïnformeerd zijn. Dat ze weten waar en hoe je per 1
januari 2017 een W&D-budget aanvraagt. Voor jouw wijk,
buurt of dorp. Tegen die tijd is die informatie ook te vinden
via deze website.

Belangrijke telefoonnummers en adressen:
In noodgevallen:
Politie, Brandweer of GGD 112
Politie ‘s-Hertogenbosch:
Vogelstraat 41
5212 VL ‘s-Hertogenbosch
Centraal nummer 0900-8844
Wijkagent voor Zuid:
Jan van ‘t Erve
0900-8844
Wijkplein Nieuw Zuid
Jac. Van Looystraat 5
5216 SB ‘s-Hertogenbosch
073-8225285
Wijkwerkers van Divers in Zuid
Bouchra Aatif Afendi 06-46768101
Anine Vloedgraven 06-30254862

Programma overzicht van de komende seniorenmiddagen
Locatie: In de Roos. Tijd: 14.30-16.30 uur. Entree: € 5.00
p.p. dat is inclusief 1x koffie of thee in de pauze.
Woensdag 5 oktober 2016.
Cees van Aalst,
Stadsontwikkeling 's-Hertogenbosch, Bossche stadsuitbreidingen.
Woensdag 2 november 2016.
Carla van Bree,
Verborgen betekenissen in de 17e-eeuwse Nederlandse
schilderkunst.
Woensdag 7 december 2016.
Rien van Nuland,
Kerstmis met een glimlach.
Woensdag 4 januari 2017.
Gerrit Lodder,
Franse Alpen en Camarque: een AV-presentatie.
Woensdag 1 februari 2017.
Kees van Rijt: klassiek met Kees.
Onbekend maakt onbemind en ‘Wat de boer niet kent....’
Woensdag 1 maart 2017.
Ton Graus,
Gotische kathedralen Sint Jan & Notre Dame, techniek en
symboliek.
Woensdag 5 april 2016.
Rob de Vrind,
De natuur rond 's-Hertogenbosch.
Voor uitgebreide informatie over bovenstaande
seniorenmiddagen kijk dan op www.wijkraadzuid.nl

Gemeente ‘s-Hertogenbosch:
Algemeen nummer: 073-6155155
Postbus 12345
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte: (wijkteam)
Poeldonkweg 1
5216 JX ‘s-Hertogenbosch
073-6155555
Milieupolitie:
Stadskantoor Wolvenhoek 1
5211 HH ‘s-Hertogenbosch
073-6155555
Stadstoezicht: buurtcoördinator Henk Lambooij
Wolvenhoek 4
5211 HJ ‘s-Hertogenbosch
073-6155565
Zuiderhoed Huisartsenpraktijk Mozartsingel 100
Dr. Vorstenbosch: tel. 073-6134450
Dr. Jacobs
: tel. 073-6134450
Dr. Kistemaker : tel. 073-6137150
Dr. Franken
: tel. 073-6133150
De huisartsenpost is bereikbaar op werkdagen van 17.00
tot 08.00 uur. In het weekend en op feestdagen is er een
24-uursdienst.

Colofon
Uitgave Stichting Wijkraad Zuid
Postbus 5036
5201 GA ’s-Hertogenbosch
Oplage 4000 exemplaren
Ontwerp, samenstelling en layout: Gerard Schouten en
Marleen van den Broek
Nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u de Nieuwsbrief
ophalen bij: Sociaal-cultureel centrum/lunchcafé In de
Roos , Zuiderparkweg 282.

