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Notulen Openbare Wijkraadvergadering 
 
 
Datum : 07-06-2016 

 
Aanwezige wijkraadsleden   : Gerard Schouten, Trude Baert, Frans Baert, 

Ingeborg Fick en Maartje Waarts 
 

Afwezige wijkraadsleden      : Jacques van Dijk  
 

Gast(en)                                  : Mantelzorgconsulent Saskia van Wijk 
Marie-Louise Claessens Wijkmanager Zuid en 
Rosmalen 
Angelique Breukel, Hoofd Bureau 
Parkeermanagement 
Luuk Ottens, Stadstoezicht 
 

Wijkmanager : Marie-Louise Claessens 
 

Beheer Openbare Ruimte     :   
 

Politie Brabant-Noord           : Jan van 't Erve 
 

Stadstoezicht   : Daan van der Els 
 

Politieke Partijen                   :  
 

Bezoekers    : 200 
 

Brabants Dagblad : Marc Brink 
 
  
 
1.  Opening 
   

Om 20.15 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom. 
In verband met de hoge opkomst voor het onderwerp vergunningshoudersparkeren, wordt dit 
onderwerp naar voren gehaald op de agenda. 

   
2.  Vaststellen Notulen 08-03-2016 
   

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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Vergunninghoudersparkeren Zuid, Baseldonk 
 
Voorstel voor het toevoegen van straten aan de parkeerregeling Zuid. 
 
Stadstoezicht heeft alle verstuurde info en berichten uit de openbare wijkraad-
vergadering d.d. 7 juni 2016 over het vergunninghoudersparkeren meegenomen en 
gewogen in het uiteindelijke voorstel. 

  
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. 

    
3.  Vergunninghoudersparkeren in Zuid 
  

 
 
 
 
 

 
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 vergunningen gebied 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 worden 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 bovenstaande 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, om ook deze zaken bij haar te melden. 
 
Naast bovenstaande zaken worden veel meer vragen/opmerkingen met elkaar gedeeld. Er is 
besproken met Angelique om 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 
 

4.  Sluiting 
   
  Bovenstaande 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 vergadering, dinsdag 6 september 2016. 
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Baseldonk: Geert Grootestraat en Thomas a Kempisstraat. 
  
Op 6 juli 2016 heeft het College besloten om de vergunninghouders gebieden uit te 
breiden met alle bovengenoemde straten.  

  
De vergunning regeling gaat in op 1 augustus 2016.  

  

  


