Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

09-06-2015

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Trude Baert, Frans Baert,
Ingeborg Fick en Ruud Geven

Afwezige wijkraadsleden

:

Jacques van Dijk en Maartje Waarts

Gast(en)

:

Gert-Jan Willems, projectleider activiteitenpark/
Stadswalzone

Wijkmanager

:

Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Jan van den Broek

Politie Brabant-Noord

:

Jan van 't Erve afgemeld

Stadstoezicht

:

Henk Lambooij afgemeld is vervangen door
Daan van der Els

Politieke Partijen

:

Roy Geers (Raadslid voor Rosmalens Belang)

Bezoekers

:

40

Brabants Dagblad

:

-

1.

Opening
Om 20:00 opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen Notulen
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris.

3.

Ingezonden stukken en verzonden post
Ingekomen en verzonden poststukken worden meegenomen bij de bestuursmededelingen
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4.

Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare
wijkraadvergaderingen
-

-

5.

6.

Kunnen er in de Liviusstraat bij de school een aantal gekapte bomen van het Vonk en Vlam
terrein worden geplant. Jan van de Broek kijkt wat mogelijk is.
Speelplekken in de Gestelsebuurt zijn gerealiseerd. Verkeersstructuur bij de Rodenbachstraat
is aangepast. Er volgt nu nog een betere belijning bij de parkeerplaats omdat auto's daar nu
half op de weg staan.
Graag een prullenbak plaatsen bij het grasveld aan de Vergiliuslaan/ Homeruspad. Is
geplaatst maar staat niet op de goede plaats.
VVE van Pettelaarpoort fase 1 vraagt aandacht voor de gevaarlijke situaties welke ontstaan bij
de laad/ losplek van de Jumbo. Het heeft de aandacht en er worden acties uitgezet
Het matrix bord aan de Jacob van Maerlantstraat is gerepareerd nu is het andere bord kapot.
Het heeft de aandacht
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. VVE heeft reactie gehad: Plaatsen van lantaarnpaal staat voor dit jaar
op de planning.
Gevel Pettelaarseweg. Afdeling Bouwen/bouwinspecteur is in gesprek met de eigenaar
Mededelingen van het bestuur

-

Buurtpreventie.
De voorzitter vertelt dat de wijkraad het initiatief heeft genomen om buurtpreventie op te
starten. Er gebeurt veel in Zuid. Zie ook de BIN berichten die binnenkomen. De wijkraad
heeft zich laten informeren door de heer van Woerkom die buurtpreventie heeft opgezet in
Drunen. Daar werkt het goed en de wijkraad wil ook voor deze vorm kiezen.
Nu is het zaak om te inventariseren of er belangstelling is. De stichting Waarom wij geeft aan
dat zij belangstelling hebben om mee te doen. Twee jaar geleden deden zij aan buurtpreventie
in de Gestelsebuurt. Dat werkte goed. Zij zouden graag mee willen doen met de wijkraad. De
voorzitter heeft een lijstje waar zich na afloop van de vergadering iedereen kan inschrijven.
Bedoeling is dat je met koppels loopt. Vrouwen lopen niet alleen. Het is altijd man/vrouw.
Als er genoeg gegadigden zijn, dan wordt er een rooster gemaakt. Gemiddeld loop je 3
uurtjes. Je kunt zelf aangeven wanneer je het beste kan.

-

Naar aanleiding van de parkeerenquête denk de gemeente nog voor de zomer de nieuwe
vergunninghouder zones te kunnen instellen.

-

Evaluatie Dancetour moet nog volgen, echter de ervaring was dat dit evenement voor de
direct omwonenden een grote chaos was. Gedumpte fietsen, plassen, poepen en kotsen in
tuinen, beschadigen auto’s.

-

Afval dumpen. Er wordt veel illegaal afval gedumpt in de wijk b.v. bij de Zuiderpassage en
de Hadewychstraat.
Presentatie van het onderzoek naar Buurthulp door Jill en Nassima, vierdejaars
studenten Social Work aan de Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch
Jill en Nassima hadden de opdracht voor school de zorg in de wijk te onderzoeken. 25 mensen
in de Gestelsebuurt en Baseldonk zijn geïnterviewd. Wegens herexamens waren ze deze
avond niet in staat hun verslag toe te lichten, maar het verslag is wel beschikbaar.
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7.

Presentatie van de dierenweide en verdere aankleding van het activiteitenpark door
Gert-Jan Willems van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte van de
gemeente 's-Hertogenbosch
In het najaar wordt het kleine speeltuintje naast het basketbalveld verwijderd en wordt groen.
Basketbalveld blijft Bestrating scouting wordt verbeterd. Aanleg 5 parkeerplaatsen voor de
rugby. Twee skatebaantjes worden verplaatst naast rugbyveld bij fietspad.
Als de parkeergarage open is wordt gestart met de aanleg van de dierenweide. Grond wordt
eerst afgegraven en gesaneerd, daarna opgehoogd zodat het minder nat is.
De dierenweide is omheind met een hek, maar er is een inham waaraan het dierenverblijf
grenst en speeltoestellen voor de kleintjes, zodat je op zo goed mogelijke manier de beesten in
de dierenweide kunt beleven. Het beheer van de dierenweide ligt bij de gemeente met Jan
Timmermans als coördinator. Met Maartje van de wijkraad wordt overleg gepleegd over het
verloop.
Vraag of de bomendiversiteit kan terug komen in het park. Momenteel worden er vooral veel
Elzen geplaatst. Wordt onderzocht.
Vakwerkhuisje van de rugby krijgt een kleine opknapbeurt en blijft vooralsnog bergruimte
voor de rugby.
Voetbalgoaltjes worden naar het droge gedeelte van het park verplaatst.
Picknick-/schaaktafel wordt waarschijnlijk bij de jeu de boule geplaatst. Ideeën over plaatsing
zijn welkom.
Laagtes in het Zuiderpark die vaak nat zijn kunnen misschien gebruikt worden als
schaatsbaantje. Onderzocht wordt wat technisch en financieel mogelijk is.

8.

Rondvraag
Buurtsportcoach Zuid , José van den Broek , 55+ stelt zich voor. In oktober is er een
fitnesstest in samenwerking met de sportverenigingen op Zuid. Gekeken wordt wat de
individuele mogelijkheden zijn om te sporten.
Zuiderschans wordt afgebroken. Er vindt herbouw plaats. Opmerking dat goede
communicatie met omwonenden ontbreekt. Als oorzaak wordt gezien het vertrek van de
directeur.
Een bewoner noemt vele verbeterpunten in bestrating. Voorzitter vraagt deze punten per email
toe te sturen, zodat alles goed beoordeeld kan worden.
Stichting ”Waarom Wij” stelt zich voor. De doelstelling van de stichting is de jeugd d.m.v.
gesprekken bewust te maken dat ze geen verkeerde keuzes maken in het leven.
De stichting is gehuisvest in het pand Hildebrandstraat 14. De wijkraad en wijkmanager
worden uitgenodigd een keer te komen kijken hoe alles verloopt . Op 27 juni wordt er in de
Potgieterhof een evenement georganiseerd. Iedereen is welkom.
Op 13 juni organiseert Cello een buurtevenement in de Roos genaamd 4 de Zomer.
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Bouchra van Divers heeft folders voor het geopende RepairCafé in de Zuiderpassage.
Nieuwe wijkwerker Anine Vloedgraven stelt zich voor.
Wijkpleinconsulent Kitty de Graaf stelt zich voor. Ze heeft zitting in de BBS ma-do 9-12, vr.
13-16.
9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 8 september 2015.
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