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Een werkgroep binnen het Ouderenwerk Zuid is weer actief bezig geweest met het
organiseren van culturele informatieve lezingen voor senioren.
Woensdag 7 december 2011 is er een lezing over “Bijgeloof in Brabant”. Gastspreker Paul Spapens. Woensdag 4 januari 2012 is er een lezing over “De Binnendieze van ‘s-Hertogenbosch”. Gastspreker Peter Verhagen. Woensdag 1 februari
2012 is er een lezing over “Verdwijnende schoonheid Noord en Zuidpool” Gastspreker Wim van Passel. Woensdag 7 maart 2012 is er een lezing over “Het Midden Oosten in de moderne tijd”. Gastspreker Jan van Oudheusden. Woensdag 4 april 2012 is er een lezing over “Het
Heempark Zuid”. Gastspreker Ben van Bennekom. Alle
lezingen vinden plaats bij In de roos, Zuiderparkweg 282
’s-Hertogenbosch. Tijd 14.30 tot 16.30 uur. Entree 4 euro
(inclusief een koffie of thee)

Fietsstraten in Zuid.
De Jacob van Maerlantstraat en de parallelweg van de Gestelseweg zijn ingericht als fietsstraat. Dat vraagt om gedragsverandering in het verkeer. De nieuwe situatie is nog
even wennen. De gemeente vraagt daarom bij de gebruikers
van de straat op verschillende manieren aandacht.
Auto’s te gast
Het is van belang dat alle gebruikers weten wat de spelregels in de fietsstraat zijn. Zo blijft het voor iedereen veilig
en plezierig. Auto’s zijn te gast. Zij moeten zich aanpassen
aan de fietsers. Het advies is om zoveel mogelijk achter de
fietsers te blijven rijden en alert te zijn bij het in- en uitparkeren van auto’s.
Fietsstraten in Zuid liggen in de 30 km gebieden.

Postbus 5036
5201 GA ‘s-Hertogenbosch
E-mail
: info@wijkraadzuid.nl
Website : www.wijkraadzuid.nl
Telefoon : 073-6132310
Verschijnt 4 keer per jaar

de Vliegende Shuttle
Badmintonvereniging "de Vliegende Shuttle" kan nog nieuwe leden plaatsen. De vereniging telt op dit moment ca. 15
leden die op maandagavond deze recreatiesport beoefenen.
Wij spelen van 20.30 tot 22.00 uur op vier banen in de
Sportzaal Weberstraat. Het seizoen loopt van september t/m
mei en de contributie bedraagt € 6,00 per maand.
Heeft U interesse kom eens vrijblijvend een avond badmintonnen. Voor verdere informatie gelieve telefonisch contact op te nemen met G. Pluijms, 073-6421570.

Vrijwillige Thuishulp
“Vrijwillige Thuishulp” wordt door vrijwilligers gegeven
aan ouderen met een hulpvraag die zelfstandig wonen in de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Men kan bij de Vrijwillige
Thuishulp terecht voor hulp door een vrijwilliger bij kortdurende, praktische hulp zoals klusjes in huis, vervoer
en begeleiding naar ziekenhuis, boodschappen, en langdurige sociale hulp zoals een bezoekvrijwilliger, samen wandelen of winkelen. De Vrijwillige Thuishulp is een onderdeel van het Steunpunt Informele Zorg waaronder ook het
Steunpunt Mantelzorg en de Vrijwillige Thuishulp van MEE
onder vallen (vrijwillige thuishulp voor mensen met een
beperking).

Openbare wijkraadvergadering 13 december.
Gast is Cathy van Gerven, van Vrijwillige Thuishulp/Projecten Ouderenwerk van Divers.

Mega Kerstcircus Den Bosch
Het Mega Kerstcircus Den Bosch zal dit jaar voor de derde
maal haar tenten opbouwen op de Pettelaarse Schans in `sHertogenbosch van 23 december t/m 1 januari.

Bedankt

DINSDAG 13 DECEMBER 2011
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 2012 op
hun inzet mogen rekenen. Bestuur van Wijkraad Zuid wenst U prettige Kerstdagen en
een gezond en voorspoedig 2012.

BUURTPREVENTIE
WAT IS BUURTPREVENTIE ?
Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft
het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd
stijgen. En dat betekent grote schade aan persoonlijke eigendommen. Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs
angst.
Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en
politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te
slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij straat, flat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl
ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan
houden.
Een buurtpreventie is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op
het gebied van de criminaliteit. En waar een groot deel van
de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan
te doen. Een buurtpreventie kost u niet veel moeite of geld
maar het kan wel wat opleveren; een gezelliger, veiliger en
rustiger buurt. Buurtpreventie heeft dus alles te maken met
ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw
directe omgeving.
WAT IS BUURTPREVENTIE NIET ?!
Bedenk wel dat het helemaal niet de bedoeling is "controle"
uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van
anderen.
Het is niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het "eigen rechter spelen" niets met
buurtpreventie te maken. Het is simpelweg verboden.
WAT DOET U ?
Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen
die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goed hang- en
sluitwerk spreken voor zich, maar denk ook eens aan het
merken van waardevolle bezittingen of het aanlaten van een
of meer lampen als u 's avonds de deur uit gaat. Om kenbaar te maken dat u deelneemt aan buurt preventie, plakt u
de sticker "attentie buurtpreventie" op uw raam of deur. De
bedoeling van buurtpreventie is dat iedereen wat meer oplet
en alerter is op verdachte situaties. Maak b.v. ook afspraken
met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties
direct te melden bij de politie of bij uw buurtcoördinator.
En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte bij de politie.

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 13 december 2011
dinsdag 13 maart 2012
dinsdag 12 juni 2012
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij "In de roos"
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

WAT DOET DE BUURTCOORDINATOR ?
Om de contacten tussen buurtbewoners en politie zo goed
mogelijk te laten verlopen, is er een buurtcoördinator. Dat is
iemand uit uw directe woonomgeving. De buurtcoördinator
houdt de politie op de hoogte over wat er zich op het gebied
van de criminaliteit afspeelt in uw omgeving.
Vier keer per jaar worden er openbare wijkraadvergaderingen georganiseerd, waar ook de politie (wijkagent) aanwezig
is, om van gedachten te wisselen. Daarnaast kan informatie
gegeven worden over preventieve maatregelen die in uw
woonsituatie het meest doeltreffend zijn. Bovendien heeft de
buurtcoördinator ook contact met andere instanties om erop
aan te dringen dat bepaalde maatregelen worden getroffen.
Bijvoorbeeld betere straatverlichting die de buurt veiliger
maken. Tot slot staat de buurtcoördinator altijd met raad en
daad terzijde als u daar om vraagt.
WAT DOET DE POLITIE ?
De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van
de buurt. Ze vormen een belangrijke basis voor de verdere
activiteiten van de politie. Zoals het surveilleren in de buurt,
maar ook het informatie geven over preventieve maatregelen
die voor u het meest geschikt zijn. Verder geeft de politie
voorlichting over de wijze waarop u aangifte kunt doen en
hoe u verdachte situaties het best kunt melden en beschrijven.
Wijkagent Jan van ’t Erve tel. 0900-8844
Buurtcoördinator Gerard Schouten tel. (073)6132310

Automatische Externe Defibrillator
Een AED (automatische externe defibrillator) is een apparaat dat wordt gebruikt bij iemand met een circulatiestilstand. Een AED is niet alleen voor medici, iedereen die een
reanimatie en AED cursus heeft gevolgd kan een AED bedienen. De bediening is zeker niet moeilijk maar kan wel het
verschil maken tussen leven en dood voor de patiënt.
Wanneer u reanimeert en daarbij ook de AED gebruikt binnen de eerste zes minuten na het ontstaan van de circulatiestilstand, heeft het slachtoffer 70% meer kans op overleven.
Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans met 10% af.
Dankzij financiele ondersteuning vanuit de BIG ( bewoners
initiatief geld ) zal bij lunchcafé/sociaal cultureel centrum In
de Roos binnenkort een AED geplaatst worden.
Voldoende reden dus om dit apparaat te plaatsen in een gebouw midden in de wijk, waar veel mensen samen komen.
De AED kan ook aangemeld worden bij AED-Alert, een
systeem waarbij getrainde burgers in de omgeving ingeschakeld worden.

Hoe werkt AED Alert
AED-Alert bevat adresgegevens van vrijwillige (burger)
hulpverleners. Deze vrijwilligers hebben zich laten registreren en zijn bekwaam om de reanimatie te kunnen uitvoeren
en een AED te bedienen. De adressen van geregistreerde en
beschikbare AED’s staan in AED-Alert vermeld. De Meldkamer Ambulancezorg stuurt de adresgegevens van een
slachtoffer naar AED-Alert . AED-Alert zoekt de dichtstbijzijnde geregistreerde hulpverleners en stuurt deze personen
een SMS bericht met een opdracht, ga naar…, het adres
waar ze naar toe moeten en de datum en tijd van de oproep.
Is er geen AED beschikbare dan ontvangen de vrijwilligers

allemaal dezelfde boodschap “ga naar het volgende adres en
start reanimatie”. Is er een AED beschikbaar dan wordt er
een onderscheid gemaakt tussen reanimator en defibrillator.
Reanimators ontvangen de boodschap “ga naar het volgende
adres en start met de reanmatie ”Defibrillato-ren ontvangen
de boodschap “ga naar de AED op het volgende adres en ga
vervolgens naar het slachtoffer op het volgende adres”. In
AED-Alert worden alle publiek toegankelijke AED’s geregistreerd.

Verslag van de Openbare Wijkraadvergadering 13-09-2011
Voor het uitgebreide verslag (notulen) surf dan naar :
www. wijkraadzuid.nl
Aanwezige wijkraadsleden :
Gerard Schouten, Bep Mei, Pierre Schmeitz, Corry
Schouten, Diny Tijbosch, Trude Baert, Rob van de Ven,
Frans Baert, Jacques van Dijk,
Afwezige wijkraadsleden :
Jan Simons, Ingeborg Fick (mb)
Gast(en)
:
Janine van Heertum, projectleider Rooskleurig
Will Simons projectleider vastgoedontwikkeling
Wijkmanager
Afwezig (mb)

:

Ingekomen stukken en verzonden post.
Ingekomen post:
Brief van Dhr. Kok (hoofd Stadstoezicht) over de werking
van piramides in het Bossche Broek en de vele auto’s die in
het Bossche Broek rijden.
Brochure van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Kern met Pit (verbeter je buurt, wijk of dorp).
Nieuwsbrief Stichting Gedenkteken Indiëgangers ’s- Hertogenbosch.
Brochure van de gemeente over kerncijfers 2010/2011.
Brief van een wijkbewoner over 2 straatnaambordjes aan de
Händelstraat en een verlaging trottoirband aan de Rameaustraat.
Brief van de gemeenteraadfractie VVD aan het college van
Burgemeester en Wethouders over de bomenkap aan de A2
en het terugplanten hiervan.
Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben
uit voorgaande openbare wijkraadsvergaderingen
Punten 1, 2, 3, 4 hebben nog onze aandacht.
Aandachtspuntenlijsten worden alleen aan wijkraadsleden
en aan de uitvoerende afdelingen van de gemeente verstrekt.

Beheer Openbare Ruimte :
Henk Verschuur

Mededelingen van het bestuur

Politie Brabant-Noord
Jan van ‘t Erve

:

Veilig Verkeer Nederland gevraagd naar de mogelijkheid
om de informatiemiddag met voorlichting over verkeersregels e.d. in de Veilig Verkeersweek Zuid te laten plaats vinden.

Stadstoezicht

:

Politieke partijen

:

Bezoekers

: 45

Afgemeld
:
Ingrid van Zwambagt (gemeenteraadslid CDA)
Daan van der Els (Stadstoezicht)
Ben van Bennekom, (Heemtuin)
Brabants Dagblad
Eva van der Steen

:

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
Vaststellen notulen 14-06-2011
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

Wijkraad wil weten wat er met de sokkel in het Zuiderpark
gaat gebeuren waar voorheen de ganzenhoedster op stond.
Henk Verschuur zegt dat er waarschijnlijk een nieuw beeldje
op komt te staan.
Presentatie van het nieuwbouwproject “Rooskleurig”
aan de Zuiderpark.
Janine van Heertum, projectleider Rooskleurig en Will Simons, projectleider vastgoedontwikkeling gaven een presentatie van het nieuwbouwproject Rooskleurig. Enkele punten
die besproken zijn: zonnepanelen op het dak, domeinen en
de functies daarvan, een of meerdere liften in het gebouw
i.v.m. calamiteiten, zijn er voldoende parkeerplaatsen voor
personeel van Zayaz en de bezoekers voor Zayaz en In de
roos, de rijrichting naar de parkeerplaats, hoe is de luchtbehandeling in het gebouw, wat is de hoogte van het gebouw.
Om ruimte tussen 2 gebouwen goed te benutten is er een
glazen ontvangsthal gerealiseerd maar die moet nog de
goedkeuring van de welstandscommissie krijgen.Verder waren er ook vragen over het te bouwen hostel zoals, hoeveel
bewoners komen er in het hostel, hoe groot worden de kamers, heeft iedere kamer een eigen toilet en douche en hoe is
de controle binnen en buiten het hostel geregeld. Het was
een duidelijke en tevens interessante presentatie over het te
bouwen project.

Presentatie van het project “Genieten rond de Dommel”
Tjeerd van Tol, ecoloog van de gemeente ’s-Hertogenbosch, laat d.m.v. een Power-Point presentatie zien wat er
bij de entree (komende uit Vught) in het Bossche Broek
gaat veranderen b.v. de betonplaat, de brug over de Dommel, voorziening voor het parkeren van de fiets, kunstwerk,
aanleg van poelen en markering voor doorgaande
fietspaden. Tevens zal het versleten teerhoudend wegdek in
de Singelgrachtweg worden vervangen door een verhard
zandpad. Het was een mooie presentatie over het project
“Genieten rond de Dommel”.
Commissies
Commissie milieu en groen:
Na aanleiding van gemeentelijke publicatie van overzicht
werkzaamheden in de Bossche Omroep d.d. 28-08-2011
staat dat in november op het Driekoningenplein in Bokhoven bomen geplant worden. De vraag van de commissie is:
worden er bomen teruggeplant aan de Zuiderparkweg?
Volgens Henk Verschuur worden er bomen teruggeplant.
Commissie stedenbouw:
Begeleidingsgroep Zuiderpark-Stadswalzone.
Op 30 augustus jl. was de eerste bijeenkomst van de begeleidingsgroep Zuiderpark-Stadswalzone. In februari jl. is
het betreffende bestemmingsplan door een uitspraak van de
Raad van State onherroepelijk geworden. De rol van de begeleidingsgroep is om alle zaken inzake planning goed met
elkaar door te spreken en alle relevante informatie rond de
uitvoering over en weer uit te wisselen. Belangrijke fasen
zoals routing, logistiek en feitelijke bouwactiviteiten worden door de gemeente gecommuniceerd. De begeleidingsgroep controleert o.a. of de zaken en procedures gaan
zoals een en ander o.a. is vastgelegd in de uitspraak van de
Raad van State, reageert en zorgt voor informatie naar de
achterban en vice versa.
Ik deze vergadering is nog niet echt inhoudelijk over deze
zaken ingegaan maar zijn oa afspraken gemaakt op de vergaderfrequentie en is een film vertoond over het plan. Wellicht dat deze in een volgende wijkraadvergadering vertoond kan worden met enige voorlichting.
Gesprek Zuiderpassage.
Commissie spreekt eind september weer met de gemeente
over de Zuiderpassage.
Commissie communicatie:
Gelezen in het Brabants Dagblad over een voorstel van
GroenLinks voor beweegtuinen in ’s-Hertogenbosch. Als
mogelijke locaties worden het Westerpark en Zuiderpark
genoemd.
Volgende Nieuwsbrief 3 mart 2012. Kopij aanleveren uiterlijk 14 februari 2012.
Rondvraag
Takken aan het begin van de Mozartsingel en in de Philips
de Montestraat hangen over en bezorgen veel overlast.
Henk Verschuur zal bewoners aanspreken In de haag aan
de Philips de Montestraat ligt veel zwerfvuil.

Ruud van de Bersselaar, voorzitter huurdersvereniging Zuid
1 heeft de volgende vraag:
Als voorzitter van de huurdersvereniging Zuid I heb ik
voor het jaarlijks buurtfeest ongeveer 5 jaar geleden een
aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergoeding
van € 199,00 vanuit de BIG-regeling. Deze is afgewezen.
Tot dit jaar hebben wij zelf dmv sponsors en zelfwerkzaamheid alles zelf kunnen financieren doch dit keer is het misschien als gevolg van de stagnerende economie niet gelukt de
totale kosten de dekken.
Van de aangevraagde € 952,45 is slechts € 300,00 toegekend. De reden is ondermeer dat het een jaarlijks terugkomend gebeuren is en dat een dergelijk sociaal samenzijn
vernieuwend moet zijn. Het verbaast mij daarom ook dat
andere wijken / buurten zoals huurdersvereniging Zuid II en
Oranjecomité Componis-tenbuurt, die ook al jaren een zelfde buurtfeest organiseren wel het totale aangevraagde bedrag altijd krijgen toegekend. Bijv: Huurdersverening Zuid
II. Aangevraagd : € 900,00 toegekend : € 900,00 = 100 %.
Oranjecomité Componistenbuurt. Aangevraagd : € 1750,00
toegekend : € 1750,00 = 100 %.
Ook bij de meeste andere evenementen is de toelage minimaal 50 %.
Dit staat in geen contrast met wat wij toegekend hebben
gekregen : amper 30 %.
Het is bekend wie er deel uit maken van de commissie toekenning BIG-gelden, maar ik kan me niet voorstellen dat dit
enige invloed heeft op de toekenning van deze gelden.
Ik zou dus gaarne een duidelijk antwoord / beeld willen hebben over de hele proce-dure omtrent de BIG-gelden.
Deze vraag zal aan de wijkmanager worden voorgelegd.
De wijkagent, Jan van ‘t Erve, waarschuwt voor een groepje
insluipers die met een babbeltruc actief zijn in de wijk. Hunwerkwijze is, Een persoon belt aan en vraagt om papier en
potlood omdat hij /zij een briefje moet schrijven voor iemand in de straat. Achter deze persoon staat vaak nog een
persoon. Het zijn vaak (jonge) vrouwen en vaak staat er ook
nog een derde persoon op een kleine afstand. Als u de eerste
vrouw binnenlaat zal ook de tweede en soms de derde persoon binnen gaan en uw woning doorzoeken.Ga hier niet op
in maar kijk goed naar zijn /haar signalement en bel de politie.0900-8844. Maar hiervoor mag ook 112 gebeld worden.
Jan maakt bewoners er op attent dat er in deze aankomende
donkere dagen weer veelvuldig inbraken zullen worden gepleegd, en adviseert de bewoners alert te zijn, de woning
goed van hang- en sluitwerk te voorzien en een lampje te
laten branden als men niet thuis is.
Op 04-03-2010 is er 1112 euro BIG-geld aangevraagd voor
een wijkwebsite en dit bedrag is volledig toegekend.
Bedoeling was: de opzet van een wijkwebsite als digitaal
prikbord ten behoeven van organisatie van evenementen en
het uitwisselen van informatie. Op deze website is in het
voorjaar van 2010 de picknick die gehouden werd in het
Zuiderpark geplaatst. Nu meer dan anderhalf jaar later staat
deze picknick er nog steeds op. Er is ook niets anders op geplaatst geweest. Die site kost natuurlijk ieder jaar weer Biggeld voor niets. De aanvragers zijn Activiteiten Commissie
Zuid (A.C.Z.) Bij navraag kent niemand deze activiteiten
commissie. Ik vraag mij nu toch echt af is BIG-geld hier
voor bedoeld. Deze vraag zal aan de wijkmanager worden
voorgelegd.

Sluiting 22.15 uur

