Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

05-06-2018
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:
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senioren en veiligheid
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:

Marie Louise Claessens
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:

Jasper Maas

Politie Brabant-Noord
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:
:
:

-
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:

50

Brabants Dagblad

:

-

1.

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen Notulen 06-03-2018
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Evaluatie van punten uit de wijkschouw en vorige vergadering
Verzakkingen in het pleintje in de Van Ruusbroecstraat. Uitgezet bij de aannemer. Twijfel of
het niet bij het grondgebied van Zayaz hoort
Boomstammetjes op het grasveld naast In de Roos zijn weggehaald. Deze zijn terug geplaatst
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Gedeelte Zuiderparkweg heeft geen trottoir. Dit is doorgegeven aan de verkeersdeskundige
Er bestaan vragen over het plaatsen van papiercontainers. De afvalstoffendienst wordt
uitgenodigd voor de volgende vergadering om vragen van bewoners te beantwoorden
4.

Mededelingen
 Documentatie betreffende het project “Dichter bij de koffie” is binnengekomen.
Tijdens de rondvraag wordt er uitleg gegeven hierover
 16 juni is er een open dag bij BBS Zuid vab 12:00-16:00

5.

Luchtwacht Den Bosch
Ben van Bennekom is een wijkbewoner en maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in de
stad. Hij heeft een presentatie gegeven over de situatie en de gevaren in Den Bosch.
Voor meer informatie: denbosch@luchtwacht.nl of 06-41076173
Er is gestart met het ophalen van handtekeningen. Bij voldoende handtekeningen kan de
petitie “Recht op gezonde lucht” aangeboden worden.
Aanmelden als luchtwachter is mogelijk via bovenstaande contactgegevens.

6.

Project senioren en veiligheid
Het KW1C, de politie en Divers hebben de handen ineen geslagen om door middel van korte
theaterstukjes, senioren bewust te maken van gevaarlijke situaties warrin ze terecht kunnen
komen.
Na de toneelstukjes volgen er extra uitleg en tips. De volgende situaties zijn vanavond
besproken:
1 Babbeltrucs:
Voor door het binnen laten van onbekenden, loopt u een groot risico om hier slachtoffer van
te worden.
- Laat geen onbekende binnen
- Gebruik een deurkettinkje om wel contact te kunnen maken, zonder het risico te lopen dat
mensen binnen kunnen dringen
- Bij twijfel? Vraag naar identiteitsbewijs en informatie over het bedrijf. Geef aan dat u contact
op gaat nemen met het bedrijf. Vaak schrikt dit de mensen met slechte bedoelingen al af
2 Phishing (mail)
Hoe kun je deze herkennen?
- Bedrijven vragen niet om gegevens, vooral geen persoonlijke en bankgegevens
- Klik niet op links in e-mails
- Kijk goed naar het emailadres: bijvoorbeeld een mail van uw bank met een emailadres
eindigend op iets anders dan .nl is meestal niet te vertrouwen
- Klopt de aanhef
- Hoe is het taalgebruik
Voor meer informatie: veiliginternetten.nl
Melden van phishing mail: fraudehelpdesk.nl & Doe altijd aangifte
Check je instellingen van bijvoorbeeld Facebook: Is niet alles afgeschermd, zijn uw gegevens
goed te gebruiken door mensen met slechte bedoelingen
3 Diefstal door middel van afleiding. Waar op te letten:
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-

Dieven zijn vaak niet alleen
Ze maken gebruik van alle vormen van afleiding: een “gezellig” praatje, behulpzaam zijn
Houdt zaken als wachtwoorden altijd geheim
Blijf altijd in de buurt van uw spullen/ zorg dat u ze altijd ziet
Controleer regelmatig of u alles nog heeft. Mocht u wel spullen kwijt zijn, is het makkelijker
te bepalen waar u ze bent kwijt geraakt

4 Valpreventie
Elke 4 minuten moet een oudere naar de SEH na een val. De meeste vallen gebeuren in huis,
op de (vaste) trap. Valpartijen ontstaan door (slechte) gezondheid, gedrag en onveilige
situaties.
Blijf bewegen: gebruik een hulpmiddel daar waar nodig
Ga bij klachten naar de huisarts
Let op goed schoeisel
Let op losse snoeren en kleedjes
Creëer voldoende loopruimte in huis
Gebruik in de badkamer steunbeugels (deze zijn er ook “mobiel” om bijvoorbeeld mee te
nemen op vakantie), antislip matjes en/of een douchestoel
Plaats trapleuningen
Leg geen losse spullen op de trap
Let op drempels
Zorg voor voldoende verlichting
Vervang kapotte stoeptegels zo snel mogelijk
Verwijder mos/ bladeren
Geen tassen aan uw fietsstuur hangen
Voor extra informatie kan de huisarts u doorverwijzen naar de valpoli van het JBZ
Voor kleine klusjes in huis kunt u hulp inroepen via het wijkplein (BBS Zuid)
Voor informatie: socialekaart073.nl
Er komt een nieuw project van politie, KBO, Rode Kruis en brandweer. Zij gaan gezamenlijk
een groep mensen trainen, welke veiligheidsscans uit kunnen voeren bij mensen thuis.
7.

Rondvraag
 “Dichter bij de koffie” start in september. Begeleiding door Gretha Goettsch. 10
bijeenkomsten In de Roos. Aanmelden of meer informatie: gmgoettsch@gmail.com of
073-6446680
 Opmerking dat de parkeersituatie bij de Lucaskerk onduidelijk is: Dit gebied valt
buiten het vergunningen gebied en is een blauwe zone

8.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 11 september 2018.
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