Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

06-09-2016

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Trude Baert, Frans Baert,
Jacques van Dijk, Ingeborg Fick en Maartje
Waarts

Afwezige wijkraadsleden

:

Gast(en)

:

Mantelzorgconsulent Akkie de Rouw
Marie-Louise Claessens Wijkmanager Zuid en
Rosmalen

Wijkmanager

:

Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Mike Stoffels

Politie Brabant-Noord

:

-

Stadstoezicht

:

Henk Lambooij

Politieke Partijen

:

Mevrouw Gerdien de Wal (VVD)

Bezoekers

:

30

Brabants Dagblad

:

1.

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

2.

Vaststellen Notulen 07-06-2016
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Evaluatie van actiepunten
- 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. Gereed
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- Vivaldistraat/ Mozartsingel: Het is op sommige plekken lastig om met een wat grotere auto
de draai naar de garageboxen te maken. Kan de gele streep worden doorgetrokken? Gereed
- In het wegdek in de Coornhertstraat zitten grote gaten door diversen bouwwerkzaamheden.
Hetzelfde geldt voor de Limietlaan en de Van Veldekekade.
- Achteraan bij Gestelseweg zijn reparaties aan het fietspad niet goed gegaan: Zitten nu hele
dikke bulten. Dit is bekend, is op meerdere plekken zo. Beheer openbare ruimte is ter
plaatse geweest en heeft niets bijzonders waargenomen
- In de Vergiliuslaan is dezelfde lantaarnpaal voor de 5e keer uit de grond gereden.
Lantaarnpaal staat ongelukkig, maar weer recht
- De kapsalon in de Zuiderpassage heeft veel last van rommel door hangjongeren. Deze zitten
vaak en lang op de bankjes en laten dan veel rommel achter. De vraag is of het bankje weg
mag. Wordt aan gewerkt
4.

Mantelzorg in de stad
Nederland telt op dit moment 4 miljoen mantelzorgers.
Den Bosch telt op dit moment ongeveer 25.000 bewoners die voor hun naasten zorgen.
Het verschil tussen mantelzorgers en mensen die vrijwilligerswerk doen, is dat mantelzorgers
een emotionele band hebben, de zorg sluit erin, 24 uur per dag oproepbaar, ongeorganiseerd
en er worden soms verpleegkundige handelingen verricht. Vrijwilligers doen het uit eigen
beweging, hebben bij de start geen emotionele band, tijd is afgebakend, te beëindigen en
georganiseerd.
Wat doet Steunpunt Mantelzorg:
-Mantelzorg waardering
-Huishoudelijke hulp toelage verstrekken
-Emotionele ondersteuning
-Praktische ondersteuning
-Informatie en advies
-Organiseren Dag van de Mantelzorg (10 november)
-Consultatie aan professionals en vrijwilligers
Elke woensdagochtend tussen 9:00 en 10:30 is er spreekuur in het Wijkplein
Meer informatie op www.socialekaart073.nl divers.nl/mantelzorg

5.

Wijk en dorpsbudgetten
Het Wijk en Dorps 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 bevorderen. Dat kunnen plannen zijn op het gebied
van een sociale, fysieke en veilige omgeving. Of een stimulans voor de buurteconomie.
Een bewonersinitiatief wordt beoordeeld door een bewonersadviesgroep. Dit oordeel wordt
kenbaar gemaakt aan de gemeente, welke dit in 95% van de gevallen overneemt.
Ingang van dit budget is 1 januari 2017.
Bij initiatieven onder de €5000,- worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarboven dient
alles verantwoord te worden. Initiatieven mogen niet in strijd zijn met wet-en regelgeving
Op 4 oktober is de tweede stedelijke bijeenkomst. Hiervoor zijn alle betrokkenen uitgenodigd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkmanager.
Vragen vanuit de bezoekers:
Blijft het geld van de wijk?
-Ja, dit blijft van de wijk, aldus mevrouw van Wal (VVD) Tijdens de stedelijke bijeenkomst
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zal dit worden meegenomen
Is er geen kans op frictie tussen bewoners?
-Niet meer dan nu bij het indienen van een initiatief. Er zal nog steeds draagvlak nodig zijn.
Is het een bezuinigingsmaatregel
-Nee, alle subsidies zijn samengevoegd en niet verminderd
6.

Vergunningshoudersparkeren Zuid
Na de vorige vergadering zijn er veel mailtjes binnen gekomen met vragen en opmerkingen.
Deze zijn doorgezet naar stadstoezicht
Per 1 augustus is het gebied uitgebreid.
Nu komen er al klachten binnen van straten aansluitend aan het gebied, waar nu de
parkeerdruk toeneemt.
Dit geldt onder andere voor de Socratesflat.
Waar er eerst onvoldoende draagvlak/ reacties waren, is daar nu wel behoefte aan
parkeervergunningen.
Er zijn de afgelopen tijd meerdere enquêtes geweest en is er meerdere malen bij diverse
VVE’s aangegeven dat dit een wezenlijk gevolg zou kunnen zijn. Er is helaas geen gehoor
gegeven aan de oproep om op de enquête te reageren en voor een vergunning te stemmen

7.

Rondvraag
-

-

-

-

8.

25 september is er een creatieve markt in de Zuiderpassage
Er zijn weer seniorenmiddagen gepland in de Roos. Zie de evenementenkalender op de
website.
Er is bericht binnen gekomen van Studio Strak Plan, het architectenbureau wat zich bezig
houdt met de ontwikkeling van de Zuiderpassage:
Vanwege te trage besluitvorming van partners en het niet op orde krijgen van de financiën
zijn ze gedwongen te stoppen met het project. Ook Avans kan geen medewerking meer
garanderen met ingang van dit schooljaar.
Hierdoor kan de planning en kwaliteit niet worden gewaarborgd
De voorzitter van de VVE Zuiderpassage is aanwezig en weet nog van niets
Zijn er initiatieven in de wijk en is hier budget voor nodig: www.kernmetpit.nl Een initiatief
van de Heidemaatschappij
De vuilcontainers bij de Jumbo zijn regelmatig vol. Als hier een melding van wordt gedaan
(op vrijdag, voor 12:00 uur) duurt het vaak nog tot en maat maandag voordat ze worden
geleegd. Graag snellere actie
Er is een tijd terug een aanvraag gedaan om het fietspad aan de Vergilliuslaan 2 kanten op
open te stellen. Hoe staat dit ervoor? Er is nu geen budget, misschien initiatief via Wijk en
dorpsbudget?
De babbelbedelaar blijft actief in de wijk! Graag alert blijven
De stoep op de hoek bij de vuilcontainers bij de Zuiderpassage blijft kapot gereden worden.
Kan hier geen definitieve oplossing voor komen?
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 13 december 2016.
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