Notulen Openbare Wijkraadvergadering
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:
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:
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Ingeborg Flick, Ruud Geven en Maartje Waarts
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-
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:

Henk Verschuur

Politie Brabant-Noord

:

Jan van ’t Erve

Stadstoezicht

:

Henk Lambooij

Politieke Partijen

:

Gerdien de Wal (VVD) Jaqueline Goosens
(PvdA)

Bezoekers

:

32

Afgemeld met kennisgeving

:

Gemeenteraadslid Govert Schemers (VVD)

Brabants Dagblad

:

-

1.

Opening
Om 20:05 opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.
Welkom aan Ruud Geven. Ruud is het nieuwe wijkraadslid. Hij gaat zich vooral richten op de
jongeren in de wijk. Welkom Ruud en veel succes!

2.

Vaststellen Notulen
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingezonden stukken en verzonden post
Er zijn geen verzonden poststukken
Ingekomen poststukken:
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* Programma seniorenmiddagen. Deze worden op de website van de wijkraad gepubliceerd.
* Kern met Pit
* Notulen bewonersradenoverleg van 26 juni jl.
4.

Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare
wijkraadvergaderingen
* Herplanten van de bomen welke gekapt zijn op het Vonk en Vlam terrein: Kunnen er in de
Liviusstraat bij de school een aantal bomen worden geplant. Nog geen plannen bekend
* Kunnen er parkeerplaatsen gerealiseerd worden aan het vroegere draaipunt in de
Rodenbachstraat. Nu is het geen officiële parkeerplaats en staan auto's half op de weg: Loopt,
nog geen datum realisatie bekend.
* Erasmusstraat en de Vondelstraat zijn gevaarlijke punten in de wijk.
Fietsers worden door automobilisten over het hoofd gezien.: Hier is samen met een
verkeersdeskundige naar gekeken. Geen problemen gezien. Mag van de lijst af.
* Het trottoir bij de Zuiderpassage aan de kant van de vondelstraat/ Zuiderparkweg is nog niet
zolang gelden opnieuw betegeld, maar er zijn alweer tegels kapot.: Tegels zijn vervangen
* Wat is de slagkracht van de wijkraad? De wijkraad heeft een adviserende rol.: Hier loopt een
onderzoek naar. Wethouder van Olden reageert hier zelf op.

5.

Mededelingen van het bestuur
* Er wordt contact opgenomen met Stadstoezicht over het starten van een parkeeronderzoek in
de wijk.
* Op 7 juli jl. is er een wijkschouw geweest met wethouder Jeroen Weijers. Er zijn een aantal
knelpunten besproken en er is een ronde door de wijk gefietst. Voorzitter heeft de besproken
punten in een mail naar de heer Weijers gestuurd. In deze mail is nog toegevoegd de vraag om
de markt op zaterdag aan de Zuiderpassage uit te mogen breiden. Hier is nog geen reactie op
gekomen.
* Er is een onderzoek geweest naar de fietsknelpunten in de wijk. Van alle ingediende punten
uit Zuid, wordt alleen het punt betreffende het aanleggen van een dubbelfietspad tussen de
Pettelaarpoort en de Liviusstraat, in behandeling genomen. Dit zal het derde kwartaal van
2014 aangepast worden.
* Alle knelpunten rondom het Zuiderpark zijn in een persoonlijk gesprek met de SP besproken.
De SP heeft een brief met 14 vragen aan het college gestuurd. Antwoorden volgen spoedig.
* Vorige vergadering is er gesproken over de naam van de Bosnische Vereniging. In de
tussentijd is er geen contact met geweest tussen deze vereniging en de wijkraad en/of de
gemeente. Zoals de situatie er nu uitziet, zal de Bosnische Vereniging opnieuw een aanvraag
voor de vergunning moeten indienen.
* Mark Gevers en Jacques van Dijk (wijkraadslid) hebben gesproken over de Zuiderpassage en
Pettelaarpoort. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden voor de Zuiderpassage aldus de
gemeente. In de Pettelaarpoort wordt de C1000 omgebouwd tot JUMBO. Dit is mogelijk
geworden doordat de gemeente toestemming heeft gegeven om het aantal “blauwezone”
parkeerplaatsen uit te breiden. Dit zodat er meer plaats is voor klanten i.p.v. bijvoorbeeld
parkeerders voor de binnenstad. Het oude pand van de Blokker wordt ook betrokken door de
JUMBO.
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* Vraag van bewoner: Waarom doet de wijkraad niets aan de parkeeroverlast door fietsers aan
de voorkant van de Pettelaarpoort? Hierover zijn al erg vaak gesprekken geweest met de
gemeente, maar de gemeente onderneemt geen actie.
* Er was een melding binnen gekomen over losliggende tegels. Deze zijn al vervangen.
Meldingen kunnen altijd gedaan worden via: http://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt/ of
073- 615 55 55.
6.

De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning treden
m.i.v. 1 januari 2015 in werking. De laatste stand van zaken wordt gepresenteerd door
Hugo ter Steege, projectleider sociale wijkteams en projectmedewerker decentralisaties
AWBZ.
Belangrijkste punten:
Motto: Meer, anders met minder
Gemeentelijk Contact Centrum voor vragen te bereiken op 073-6155155
Meer informatie op: www.s-hertogenbosch.nl/sociale-kracht
Er komen 6 wijkbijeenkomsten in de gemeente:
Voor wijkteam Zuid-Oost zal deze plaats vinden op 9 oktober in Wijkcentrum “De Stolp”
Rijnstraat 497. U bent welkom van 19:00 tot 21:45.
Tijdens deze bijeenkomst zal er per thema meer uitleg worden gegeven aan zogenoemde
“Thematafels” (Inhoudelijke verdieping) Tijdens deze avond kan er niet in worden gegaan op
individuele situaties.
Er komt bij de gemeente, verspreid over 3 jaar, in totaal 25% minder geld binnen voor
dezelfde hulp.
Waarom al deze veranderingen :
Er waren teveel instanties, teveel loketten
Haagse regels maken maatwerk onmogelijk
Burger het te weinig regie over zijn/haar eigen leven
Professionals werken nu te weinig samen
Nu vooral problematiseren en medicaliseren
Nu overbehandeling en in andere gevallen onderbehandeling
Te grote druk op de gespecialiseerde zorg
Stijgende uitgaven
Participatiewet (in ’s-Hertogenbosch uitgevoerd door WeenerXL)
Vervangt de wet Werk en Bijstand
Doel om mensen met een arbeidsbeperking te benaderen met de vraag: Wat kun je nog WEL?
Als je niet kunt werken en je ontvangt wel een uitkering, dan wordt er verwacht dat je je
sociaal in zet.
De gemeente heeft de keus om uw PGB te betalen in natura of in geld.
Mensen moeten aan gaan tonen waarom betaling in natura niet wenselijk is.
Betaalde mantelzorg wordt beperkt
Nu krijg je je geld. Dadelijk wordt er achteraf betaald. Er zal duidelijker gemaakt moeten
worden waaraan het geld is besteed.
Interesse in de gehele presentatie? Mail naar info@wijkraadzuid.nl
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7.

Commissies
Commissie Jeugd: Ruud gaat zich richten op de jongeren in de wijk. Er zijn in het verleden
al een aantal initiatieven geweest, maar deze zijn helaas mislukt. Ruud gaat met jongeren
werken aan activiteiten voor jongeren. Ondersteuning moet komen vanuit de ouders en andere
jongeren. Volgende vergadering meer over de plannen

8.

Rondvraag
Geannuleerd i.v.m. het uitlopen van het programma.

9.

Sluiting uiterlijk 22.15 uur
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt u allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 9 december 2014.
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