
stad zaten op verschillende plaatsen ouders te controleren. 

Dit jaar was het koud buiten. Een dikke pluim verdienen 

ze. Verder bedankt Wijkraad Zuid alle medewerkers van de 

gemeente en politie die meegewerkt hebben aan het evene-

ment. 

Geslaagde leerlingen van Basisschool de Vlindertuin 

2018:  
Groep 7: Anas Afkic, Jawad Alnassar, Huseyin Demirci, 

Rowayda el Haddouchi, Jawad Faghlal, Ryan Gerritsen, 

Ismael Mouhoul, Yasmine Mouza, Cato Wienk. 

 

Geslaagde leerlingen van KC Het Bossche Broek Zuid 

2018: 

Groep 7: Valérie Amiot, Michelle Andriessen, Amy van 

Bijnen, Lynn Buijze, Alicia Delidimos, Bink Donkers, Bo 

van Eerdewijk, Karel Geleijns, Malou van Gerven, Noah  

Grooten, Stan van der Heijden, Anna ter Heine, Megan van 

Helvoirt, Rens Hobo, Dominique Hoebink, Imke Jansen, 

Thomás Kemperman, Isabella Kramer Ortega, Sara Man-

ders, Rubin van Meel, Giel Muggen, Koen Muggen, Jules 

van Nijnatten, Evi Raaijmakers, Ryan van Raamsdonk, An-

na Sas, Noor Scholten, Sinne Schouten, Tijs Ten Bosch, 

Kees Tervoort, Sietske Tjebbes, Anne van der Voort. 

 

Geslaagde leerlingen van KC Het Bossche Broek Cen-

trum 2018:  
Groep 7: Euliano Amado, Cato Buur, Lieve Dekkers, Ted-

die Dekkers, Luna de Garde, Diewertje Hagens, Floris 

Hendricks, Pepijn van Hout, Okke Kalkman, Emmi Kool, 

Alexander de Koster, Hailey-Jade Kuis, Sam Lauwen, Pim 

Martelhoff, Sebastiaan Melsbach, Cedric van Otterlo, Lu-

cia de Pender, Gijs Pijnappel, Jurn Schrauwen, Ivar Smits, 

Sienna van Veenendaal, Berend van de Ven, Aniela Ver-

meulen, Julien Wilbrink, Mees Dortland, Rosa Engelen, 

Yinde Hordijk, Roos Janssen 

 
Controles die zijn uitgevoerd tijdens de Verkeersweek 

 

Bromfietscontrole door team Handhaving: 

35 bromfietsen gecontroleerd waarvan 12 overtreders. 

Bijzonderheden waren: pv. 2 maal verlichting, pv. 1 maal 

zonder rijbewijs en pv. 1 maal zonder helm. 

 

Parkeertoezicht: 

13 verbalen voor het parkeren op vergunninghouders plaat-

sen zonder vergunning en 2 waarschuwingen. 

 

Fietsen diefstal preventieteam: 

85 fietsen gecontroleerd. Geen gestolen fietsen aangetrof-

fen. 

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     

    BRIEFBRIEFBRIEFBRIEF    
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voor bewoners van Zuid 

Eindmanifestatie verkeersweek Wijkraad Zuid 2018 

 
Vrijdag 13 april. Wijkraad Zuid organiseert weer de eindmanifestatie van het ver-

keersexamen die kinderen uit groep 7 moeten afleggen. Dat scholen dit een leuke 

leerzame afsluiting vinden blijkt wel. Ook Bossche Broek locatie Centrum sluit 

zich aan bij Bossche Broek Zuid en de Vlindertuin. Heel even leek het er op dat 

vrijdag de 13e zijn naam eer aan zou doen en de manifestatie niet door kon gaan.  

Op deze zelfde dag staakten de leerkrachten van de scholen en waren de scholen 

dicht. Dankzij extra inspanning en bereidwilligheid van enkele leerkrachten en heel 

DINSDAG  5 JUNI 2018  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

enthousiaste ouders kon de manifestatie toch doorgaan. In 

totaal waren er 60 kinderen aanwezig om te strijden voor de 

beker van de verkeersquiz. Via dia’s werden er allerlei ver-

keerssituaties getoond en de leerlingen moesten via meer-

keuze vragen hierop het juiste antwoord kiezen. De beste 3 

leerlingen van de Bossche Broek scholen en de 3 beste van 

de Vlindertuin gingen door naar de finale waar weer vragen 

gesteld werden over verschillende verkeerssituaties.  

Het is altijd spannend wie de winnaar zal zijn. Dit jaar was 

het de Bossche Broek school. De winnende scholen krijgen 

allebei een beker, een voor de eerste prijs en een voor de 

tweede prijs. 

Aan wethouder Jan Hoskamp was het de eer de diploma’s 

uit te reiken. Maar eerst hield hij een leuke speech waarin 

hij het belang van kennis van de verkeersregels aangaf en 

liet hij zijn eigen verkeersdiploma zien die hij 45 jaar gele-

den ook behaald had. 

Bij het diploma kreeg ieder kind een veilig verkeer hesje en 

een zakje met fruit. Na afloop werden de leerkrachten die 

ondanks de stakingsdag toch meewerkten extra in het zon-

netje gezet. Maar ook aan de ouders komt alle eer toe. Zon-

der hen is dit evenement niet mogelijk.  

Tijdens het rijden van het parkoers door Zuid en een stukje  

  

 

 



 

Snelheidscontrole op de Zuiderparkweg: 
10 bekeuringen voor snelheid. 

6 bekeuringen voor niet dragen gordel. 

Diverse waarschuwingen voor niet op eerste vordering in- 

zage aanbieden van het rijbewijs. 

 

NIEUWE COMMISSIE IN DE WIJKRAAD 

 

Commissie Seniorenmiddagen stellen zich voor. 

Wij zijn een Werkgroep die in de periode van oktober t/m 

april van ieder jaar middagen verzorgt voor iedereen  die 

wil komen. Dat zijn vooral senioren die een middag in de 

maand naar interessante onderwerpen komen luisteren en 

kijken. De onderwerpen worden gekozen op het gebied 

van:  Kunst, Natuur, Cultuur, Landen, Geschiedenis, ’s-

Hertogenbosch, Muziek en andere interessegebieden.  

De sprekers  worden zoveel  mogelijk uitgekozen op grond 

van deskundigheid, spreekvaardigheid en presentatie.                                                                    

De middagen zijn op de eerste woensdag van de maanden 

oktober t/m april, van 14.30 uur tot 16.30 uur en worden 

gehouden in het Sociaal Cultureel Centrum  “In de Roos”,  

Zuiderparkweg 282 te ’s-Hertogenbosch.  

 

Aanmelden van wijk en buurtevenementen 

 
Laat eens zien wat er in de wijk of in een buurt wordt geor-

ganiseerd. Bij de Bewoners Advies Groep (BAG) wordt 

regelmatig een financiële bijdrage aangevraagd om een 

evenement te organiseren. Om een evenement aan te mel-

den ga je naar de website van wijkraad zuid.  

www.wijkraadzuid.nl 

Klik vervolgens op de Evenementen Kalender en klik dan 

onderaan de pagina op het envelopje om een evenement aan 

te melden. 

Zo kan iedereen zien wat voor activiteiten er in de wijk 

plaats vinden.  

 
Verslag OpenbareWijkraadvergadering 06-03-2018 
 

Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    

      Baert, Frans Baert, Jacques 

   van Dijk, Ingeborg Fick en 

   Phyllis Winkens  

 

Afwezige wijkraadsleden    :   Maartje Waarts   

              

Gast                                       :  Freya Macke en Yvonne 

         Verschuren 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 

Beheer Openbare Ruimte   :   Rinus de Vrie (projectvoor-  

          bereider gemeente) 

 

Politie Brabant-Noord   :   Raymond van der Heijden

         (wijkagent) 

 

Stadstoezicht                        :   - 

 

Politieke partijen                 :   - 

 

Bezoekers                             :   40 

 

Brabants Dagblad                :   -    

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering en heet iedereen welkom. 

   

2. Vaststellen Notulen 12-12-2017 

 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Evaluatie van actiepunten naar aanleiding van 

vorige vergadering  
 

De wijkschouw is de vorige keer niet doorgegaan als gevolg 

van het weer. Wel zijn er veel aandachtspunten binnengeko-

men die zijn besproken op de betreffende vergadering.  

 

Er is hard gewerkt om alle ingebrachte actiepunten individu-

eel te beantwoorden aan de inzenders. De voorzitter vraagt 

of het zin heeft om alles na te gaan, gelet op de omvang. Er 

wordt besloten om de grote lijnen door te lopen.  

 

Grote lijn: alle actiepunten zijn goed gekomen. Alle mensen 

hebben bericht gehad of bezoek gekregen van de verant-

woordelijke personen. De container aan de Zuiderparkweg 

wordt 180 graden gedraaid, de armaturen van de lichtmast 

aan de Hertog Hendrikweg wordt vervangen. Er was opge-

merkt dat de lichtmasten aan de Meerendonk een allegaartje 

was van verschillende soorten. Dit is echter geen mengeling: 

het zijn twee types met verschillende kleur en hoogte.  

 

In de Ruusbroecstraat heeft zo’n 5/6 jaar geleden veel 

vrachtverkeer gereden waardoor de weg is verzakt, met bij-

voorbeeld een rollator is dit heel vervelend lopen. Daar is 

navraag naar gedaan, maar herstel heeft (nog) geen priori-

teit. Gevraagd wordt wanneer dit wel prioriteit gaat krijgen. 

Antwoord daarop is dat het met groot onderhoud volledig 

opnieuw bestraat gaat worden.  

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 5 juni 2018 

dinsdag 11 september 2018 

dinsdag 11 december 2018 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

maakt over je buren, kun je je wenden tot het buurtteam.  

 

Het buurtteam gaat op huisbezoek. Ook als mensen alleen 

zijn kunnen ze zich tot het buurtteam wenden, ook bijvoor-

beeld voor hulp met het invullen van papieren. Er is ook een 

klussendienst voor kleine dingen in huis.  

 

Ook voor zaken zoals verslaving kun je je wenden tot het 

buurtteam.  

 

Het buurtteam biedt basisondersteuning in de wijk en is te 

bereiken via het Wijkplein.  

 

Bij het Wijkplein kun je terecht voor informatie en advies. 

Heb je meer nodig: dan ga je naar het buurtteam. Wordt het 

nog ingewikkelder, dan naar het sociale wijkteam. Maar je 

begint bij het Wijkplein.  

 

7. Rondvraag 

 

○Vraag voor de groenman: Op het grasveld naast de Roos 

staan veel auto’s op het gras geparkeerd. Voorheen lagen 

daar boomstammetjes zodat auto’s niet op het gras konden 

parkeren. Die zijn weggehaald. Kunnen die terugkomen? 

● Het is niet bekend waarom deze zijn weggehaald. De vraag 

wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon.  

 

○ Een gedeelte van de Zuiderparkweg heeft geen trottoir. Het 

betreft een stukje van 50 meter, het houdt op bij de Wagner-

laan. Is het mogelijk om dit trottoir door te trekken naar de 

Geert Grootestraat? In de avond moet je anders door een 

donker park lopen.  

● Er wordt aangegeven dat men om zou kunnen lopen, om 

zodoende toch op het trottoir te blijven lopen. De vraag 

wordt doorgegeven aan verantwoordelijke persoon.  

 

○ Er wordt nader uitleg gegeven over NL Doet in de Huiska-

mer. Er is ook budget ontvangen van de wijk- en buurtgel-

den.  

 

○ Vraag over papiercontainer. In de flat staat een container 

die de bewoners zelf naar buiten moeten brengen. Die contai-

ner is erg zwaar en als hij wordt vergeten, dan wordt hij dus 

niet geleegd. Aan de Hertog Hendriksingel staat een vaste 

container buiten. Is dat ook mogelijk? 

● Wijkmanager gaat dit uitzetten.  

 

○ Bomen in het Zuiderpark: compliment omdat er nadat bo-

men die zijn omgevallen bij de laatste storm, de dag erna ge-

lijk nieuwe bomen werden geplant. Daarbij ook de opmer-

king: de bomen die door een storm vorig jaar zijn omgeval-

len zijn nog steeds niet vervangen?  

 

○ Werkzaamheden Lambooybrug: kunnen fietsers en voet-

gangers daar nog wel over tijdens de werkzaamheden?  

● De brug wordt niet afgesloten voor voetgangers en fietsers 

tijdens de werkzaamheden. Er worden fietsstroken aange-

legd.  

 

○ Heeft het bestuur meer informatie over de Zuiderschans en 

winkels in Zuiderpassage?  

● Geen nieuw nieuws. Nog twee jaar Zuiderschans, dan 

wordt het afgebroken en komt er een nieuwe. Over de Zui-

derpassage is geen nieuws te melden. 

 

 

In het komende planjaar is dat nog niet aan de beurt. Er 

wordt opgemerkt dat dit tegen de afspraak is die destijds is 

gemaakt. Rinus zal daar contact over opnemen. Dit geldt 

ook voor het pleintje van Zayaz. De wijkmanager gaat dit 

weer aanhalen. 

 

Bezoekerskaartjes: dit probleem is nog niet opgelost. Aan 

het begin van de Pettelaarseweg staan auto’s met stapels be-

zoekerskaartjes geparkeerd. Wanneer wordt Zuid ingedeeld 

in twee zones? Wijkmanager geeft aan dat het parkeren op 

korte termijn gedigitaliseerd zal gaan worden. De ervaring 

met andere wijken leert dat dit het probleem zeer waar-

schijnlijk gaat oplossen. Wanneer dit precies wordt inge-

voerd is nog niet bekend.  

 

Op de Zuiderparkweg wordt veel te hard gereden. Dat is nog 

niet veranderd. De wijkagent gaat nog langs bij de personen 

die dat hebben ingebracht als aandachtspunt.  

 

Er waren ook veel vragen gesteld voor de verkeersdeskundi-

ge. Deze mensen hebben allemaal antwoord gekregen van 

de verkeersdeskundige.  

 

4. Mededelingen van het bestuur 
 

Aanstaande vrijdag en zaterdag (11 en 12 maart jl.) is het 

NL Doet. Vanuit de Huiskamer wordt opgeroepen om te ko-

men helpen. Bij de BBS is natuureducatie. BAG en de ge-

meente leveren ook sponsoring aan deze initiatieven  

 

5. Groene daken  
 

Gast is Freya Macke, beleidsadviseur water van de gemeen-

te.  

Er wordt een presentatie gegeven namens de gemeente. Ge-

volg van de klimaatverandering is dat het steeds harder gaat 

regenen, maar dat het ook steeds heter wordt. Rendement 

van zonnepanelen op groene daken is ook enkele procenten 

beter dan zonder groen dak.  

 

De gemeente promoot ‘groene daken’. De kosten van een 

groen dak zijn zo’n € 25 - € 50 per m2. De gemeente subsi-

dieert € 25 per m2. Vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds 

kun je extra subsidie krijgen als je het samen met anderen 

doet. Ook het waterschap levert subsidie.  

 

Via:https://droomstaddenbosch.nl/droomlocatie/detail/

exlbgvphdw15 is meer informatie te vinden over het doel 

van de gemeente ten aanzien van groene daken. Meer infor-

matie: https://www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken.html  

 

6. Buurtteam  
 

Het Buurtteam geeft een presentatie. Het team is er voor alle 

bewoners van Zuid. Samenwerking van Juvans, Divers en 

MEE. Als je iets wil doen voor de buurt, als je je zorgen 



ling is groot. Op tijd inschrijven, om teleurstelling te voorko-

men, is dan ook aan te raden.  

Tijdens de Zomerschool is er trouwens ook een last-minute-

balie bij In de Roos op zuid. Daar kun je altijd nog kijken 

waar een plaatsje open is, je inschrijven en dan gewoon nog 

meedoen! 

 

Project Senioren & Veiligheid  
 
1. Tot stand komen van het project? 

 

Door een snel veranderende samenleving waarin internet en 

social media een hoofdrol spelen zijn senioren opvallend 

vaak  slachtoffers van bijv. babbeltrucs en pinpasfraude. 

Daarnaast blijkt dat senioren 70+ vaker te maken hebben met 

valsituaties in en rondom huis die voorkomen hadden kunnen 

worden. 

 

Er is gebleken dat er op dit gebied opvallend weinig voor-

lichting gegeven wordt. De politie Den Bosch is daarom op 

zoek gegaan naar partners die dit project een warm hart toe-

dragen. Vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch is “Divers” 

als Welzijnsorganisatie betrokken. De theateropleiding van 

het Koning Willem 1 college heeft in het kader van een leer-

opdracht de sketches bedacht en uitgewerkt. 

 

2. Wat is het project Senioren & Veiligheid? 

 

Het project Senioren & Veiligheid in de gemeente Den 

Bosch is een samenwerkingsproject tussen de Politie ’s-

Hertogenbosch, Divers en het Koning Willem 1 college.  

 

Dit project moet senioren bewust maken van de risico’s die 

hun leeftijdsgroep lopen met betrekking tot diverse criminali-

teit en risico’s rondom, binnenshuis en in hun directe leefom-

geving. Daarnaast is er informatie over Valpreventie. 

 

Verschillende risico’s worden door middel van filmpjes beel-

dend gemaakt waarbij het, voor het publiek mogelijk is om te 

reageren en mee te denken over de situatie. Deze filmpjes 

zullen worden ondersteund door een presentatie waar men 

tips krijgt de risico’s, zoveel mogelijk te voorkomen en wat 

moet je doen als je toch slachtoffer geworden bent. 

 

Deze vorm van presenteren zorgt ervoor dat de situaties her-

kenbaar worden en dat senioren beter weerbaar zijn in de 

veranderende samenleving waarin ze nu leven. 

 

3. Wat is de doelgroep? 

 

De doelgroep van dit project, zijn alle senioren. Gezien de 

grootste groep slachtoffers, landelijk in de wat hogere leeftij-

den zit mikken we met dit project voornamelijk op de senio-

ren 70+.  
 

Echter omdat deze groep senioren steeds langer zelfstandig 

woont en hierbij ook regelmatig afhankelijk is van (mantel)

zorg en/of begeleiding door familieleden of goede bekende

(n), kan dit project ook voor hen van meerwaarde zijn. 

 

○ Kruispunt Pettelaarseweg/Zuiderparkweg: het afslaand 

verkeer heeft vaak geen erg in de voetgangers die ook 

groen hebben. In de gemeente Apeldoorn hebben ze een 

mooi systeem. Kruispunt is op de schop geweest, vraagstel-

ler vindt dit weggegooid geld.  

● Er staat wel een bord. In de hele stad gaan de stoplichten 

in dit soort situaties tegelijk op groen. De situatie is welis-

waar verwarrend, maar daardoor gaan bestuurders wel lang-

zamer rijden en letten ze beter op. Het is iets van de ge-

meente. Voorzitter is het er niet mee eens dat het wegge-

gooid geld is, situatie is wel degelijk verbeterd ten opzichte 

van de oude situatie. Het verkeer stroomt veel beter door 

dan voorheen.  

 

○ Op Zuiderparkweg wordt veel te hard gereden. Dit is 

vaak gemeld, maar er gebeurt niets. Kan er geen flitspaal 

komen?  

● Wijkagent geeft aan dat er daar geen flitspaal zal komen. 

Daar gaat de gemeente over. Er wordt weliswaar hard gere-

den, maar er gebeuren (gelukkig) eigenlijk nooit ongeluk-

ken. Daarom zal er geen flitspaal geplaatst worden.  

 

8. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur, dankt 

iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen weer te 

zien op de volgende vergadering, dinsdag 5 juni 2018. 

 

De Zomerschool 
 

Zomerschool voor senioren: onze vrijwilligers zitten er 

klaar voor! 

Van 9 tot en met 27 juli wordt alweer de negende editie van 

de zomerschool voor 55+ers in ’s-Hertogenbosch gehou-

den. Er zijn zo’n 100 activiteiten op velerlei gebied waar 

men aan kan deelnemen. Dit jaar is er ook aandacht voor 

(oppas) opa’s en oma’s om samen met hun kleinkind een 

leuke workshop of activiteit te ondernemen. Inschrijven kan 

vanaf 9 mei.  

 

Onze vrijwilligers staan te popelen om alle Bossche senio-

ren weer 3 mooie weken te bezorgen. Dit jaar staan er di-

verse activiteiten op het programma, zoals wandelen in de 

stad en op de Nulandse heide, op bezoek bij diverse musea, 

de gemeente en Vincentius, genieten van interessante pre-

sentaties over filosofie, toponiemen, gezond ouder worden 

en inbraakpreventie. We maken onder andere kennis met 

kartonnage, ontrommelen, klassiek ballet, linedance, geoca-

chen en een schrijfworkshop. Natuurlijk komen dit jaar de 

creatievelingen niets tekort met workshops als haken, quil-

ten, schilderen, tekenen, bloemschikken, etherische olie 

maken en glazuren.  

 

Een echte aanrader dit jaar is de bustocht richting Utrecht 

alwaar we een prachtige boottocht maken over de Vecht, 

inclusief lunch en diner op woensdag 18 juli. Tijdens de 

slotmiddag zal er een spetterende modeshow worden gelo-

pen door de deelnemers die zich opgeven voor de activiteit  

“mannequin of dressmen voor één dag”. Al met al teveel 

om op te noemen. Dus kijk vanaf 9 mei op de website om 

in te schrijven voor alle activiteiten. Op de site: 

www.sasdenbosch.nl onder het kopje “Zomerschool” vind 

je het volledige programma en een inschrijfmogelijkheid. 

Papieren programmaboekjes liggen bij de bibliotheken, 

buurtcentra, wijkpleinen en In de Roos en bij de Ontmoe-

ting. Het deelnemersaantal blijft groeien en de belangstel- 

In de openbare wijkraadvergadering van 5 ju-

ni wordt het project Senioren & Veiligheid ge-

presenteerd door Roel van de Groes (Politie)  

en Saskia van Wijk (Divers) 


