Notulen Openbare Wijkraadvergadering
Datum

:

10-06-2014

Aanwezige wijkraadsleden

:

Gerard Schouten, Corry Schouten,
Trude Baert, Frans Baert, Ingeborg Fick en
Maartje Waarts

Afwezige wijkraadsleden

:

Jacques van Dijk

Gast(en)

:

Rene Schors

Wijkmanager

:

Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte

:

Henk Verschuur

Politie Brabant-Noord

:

Jan van ’t Erve

Stadstoezicht

:

Daan van der Els

Politieke Partijen

:

Inke Katoen (raadslid PvdA)

Bezoekers

:

26

Afgemeld met kennisgeving

:

_

Brabants Dagblad

:

_

1.

Opening
Om 20:00 opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.

2.

Vaststellen Notulen
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingezonden stukken en verzonden post
Er zijn geen verzonden stukken.

*
*
*
*

Ingekomen stukken:
Email betreffende te veel geparkeerde auto’s bij de tennisclub
Verslag bijeenkomst Bewonersgroep Nieuw Zuid
Email betreffende overlast bij een flat aan de Philippus de Montestraat
Email betreffende overlast door straatdrempel
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* Verslag n.a.v. gesprek betreffende ingediend bezwaarschrift. Hierover vertelt de voorzitter het
volgende:
De Bosnische vereniging heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente om een Cultureel
Centrum te vestigen op een bedrijventerrein. De voorzitter heeft hiertegen bezwaar gemaakt.
Voorzitter kreeg hierop een brief van de gemeente of hij in het kader van een “Nieuwe
aanpak” met leden van de Bosnische vereniging en afgevaardigde vanuit de gemeente, om
tafel zou willen om deze zaak te bespreken. Deze afspraak heeft plaatsgevonden op 28 mei
2014. Voorzitter heeft duidelijk gemaakt dat de activiteiten welke worden uitgevoerd door de
Bosnische vereniging passen bij een locatie op een bedrijventerrein (inzamelen goederen)
maar de naam wellicht verkeerd is gekozen. Alle partijen zijn het hiermee eens. Betrokkene
vanuit de gemeente gaat kijken of de naam gewijzigd kan worden, zonder dat hiervoor alle
aanvragen weer opnieuw moeten worden ingediend. Wordt vervolgd.
4.

Evaluatie van actiepunten die nog onze aandacht hebben uit voorgaande openbare
wijkraadvergaderingen
1 Kunnen er parkeerplaatsen gerealiseerd worden aan het vroegere draaipunt in de
Rodenbachstraat: Dit wordt meegenomen in het plan “kleine speelplekken” in de
Gestelsebuurt. Plan wordt nog gepresenteerd.
2 Erasmusstraat en de Vondelstraat zijn gevaarlijke punten in de wijk: Henk Verschuur is
samen met een verkeersdeskundige op locatie geweest en kon niet ontdekken wat het
probleem daar is. Opmerking vanuit een bezoeker: Er wordt in de vondelstraat regelmatig aan
de rechterkant van de straat geparkeerd, terwijl er aan de linkerkant meer dan voldoende
parkeerplaatsen zijn. Kan hier een parkeerverbod komen?
3 Graag een prullenbak in de speeltuin aan de Homerslaan: Deze is geplaatst
4 Gevaarlijke kruising Guido Gezellelaan - Hildebrandstraat - Da Costastraat: Ook hier is Henk
langs geweest, kruising lijkt overzichtelijk. Kan snelheid het probleem zijn? Opmerking
vanuit een bezoeker: Door de knik lijkt het geen volwaardige kruising, er wordt geen richting
aan gegeven.

5.

Mededelingen van het bestuur
* De excursies in de Heemtuin gaan niet door op 13 en 14 juni. In juni zijn er wel elke
woensdag en donderdagmiddag om 14:00 korte excursies.
* Er gaat wederom een parkeeronderzoek plaatsvinden in heel Zuid. Hierin wordt gekeken naar
de wenselijkheid onder bewoners om meer “Vergunninghouders” gebieden te creëren.
* Voor meer informatie en nieuws uit Den Bosch, wordt er een nieuwe website ontwikkeld:
www.dagdenbosch.nl Dit is nu nog een site in ontwikkeling.
Gebruikersnaam: gast
Wachtwoord: welkom
* Er zijn een aantal evenementen geweest op de Pettelaarse Schans, deze zijn geëvalueerd: Bevrijdingsfestival: Goed verlopen
Flex met Lex: Iets meer geluid, maar goed verlopen
City Moves: Nog iets meer geluid. 2 klachten geweest: 1 vóór het evenement en 1 op de
avond zelf. Klachten zijn besproken. Over het algemeen goed verlopen.
* Op 26 juli zal er een evenement voor studenten plaats vinden op de Poeldonk. Dit zal
aanvangen om 13:00 en duren tot 00:00. De wijkraad heeft een gesprek met de organisatie
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gehad en de organisatie zal zich aan de besproken punten houden.
* Vanaf 16 juni zullen er op heel Zuid nieuwe ondergrondse containers worden geplaatst. Op
een aantal plaatsen zullen ook papiercontainers worden geplaatst. Aan de Pettelaarseweg
komen in 4 flats inwendige containers.
* Oproep om illegale stort en zwerfafval te blijven melden. Dit kan op het meldpunt "Schoon,
Heel en Veilig" tel: 073-6155555. Meldingen van zwerfafval nemen toe en van illegale stort
nemen af.

>
>
>
>
>

Een aantal weken geleden werd de voorzitter gebeld door een wijkbewoner met de
mededeling dat er werd gegraven in het Zuiderpark. De voorzitter is gaan kijken en kreeg te
horen dat er doelpalen worden geplaatst t.b.v. de rugbyclub. Na wat rondbellen kreeg de
voorzitter van Henri Bekkers te horen dat het in opdracht van de wethouder was. De
doelpalen staan niet ingetekend in het plan “Herinrichting Zuiderpark”.
Even later is er telefonisch contact geweest met de Ton Sterk (hoofd Bureau Beheer en
Exploitatie) die zei dat het plaatsen van de doelpalen was besproken in een wijkraadvergadering en dat het plaatsen van de doelpalen de goedkeuring had gekregen van de Wijkraad.
Dat verhaal klopt dus niet want de Wijkraad heeft geen goedkeuring gegeven om doelpalen in
het Zuiderpark te plaatsen. Dat de naam van de Wijkraad door een ambtenaar gebruikt wordt
om plannen, waar wij niet achter staan, te gebruiken vinden wij als Wijkraad ongepast.
Er is een gesprek geweest met wethouder van Olden waarin duidelijk naar voren kwam:
De betonblokken gaan er niet meer uit.
De rugbyclub wil zich niet vastleggen op een maximaal aantal toernooien welke in het
Zuiderpark gespeeld gaan worden.
De presentatie welke gegeven is door een ambtenaar, is niet rechtsgeldig.
Goedgekeurde plannen kunnen zomaar worden gewijzigd.
Goaltjes blijven voorlopig op de dezelfde plaats staan ( in het water)
Er volgt nog een gesprek met de projectleider Huib van Cleef over herinrichting Zuiderpark.
Ook zal er een antwoord moeten komen op de vraag wat de stem van de wijk (raad) is in
dergelijke vraagstukken.

6.

Thema Veiligheid
Gast is de heer Rene Schors, vrijwilliger bij Divers. Hij geeft de voorlichting “Senioren en
Veiligheid” Dit is een initiatief van de gemeente, Divers en de politie. Aan de orde kwamen:
Inbraakpreventie.
Veiligheid op straat en in het winkelcentrum (voorkomen van pinfraude en babbeltruc)
Valpreventie

*
*
*
*
*
*
*

Tips bij inbraakpreventie:
Tijden veranderen, de deur kan niet meer zomaar open blijven staan
Ben behulpzaam, maar tot op zekere hoogte
Laat mensen niet alleen in je huis/ in een andere ruimte dan uzelf
Goede sloten
Deuren en ramen goed afsluiten
’s Avonds gordijnen dicht en lichten aan
Bij vakantie: vraag buren uw huis in de gaten te houden

Tips bij Veiligheid op straat:
* Onzeker gedrag bij senioren wordt gezien door “boeven”
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* Ga, daar waar mogelijk, samen pinnen/ boodschappen doen: 2 paar ogen zien meer dan 1
* Hang uw tas aan uw voorkant/ Portemonnee niet in uw kontzak

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7.

Tips ter voorkoming van pinfraude/ babbeltruc:
Doe nooit zomaar open, kieperstand op de deur?
Potje kleingeld bij de voordeur
Vraag gasten om legitimatie
Bij levering/reparatie aan huis: Probeer met zijn tweeën thuis te zijn
Niet teveel cash in huis
Niet teveel geld op uw lopende rekening
Niet rood kunnen staan op uw rekening
Laat iemand machtigen voor uw rekening
Geef nooit uw pinpas/ pincode af!!!
Tips bij valpreventie:
Voorkom losse snoeren/ kleedjes
Voldoende loopruimte
Denk aan hulpmiddelen zoals: douchestoel, beugels aan de muren, antislipmatjes,
bewegingssensor, alarmering
Geen losse spullen op de trap, zorg dat trapleuningen goed vastzitten, geen gladde trap
Vervang losse tegels
Bladeren/ mos/ sneeuw tijdig (laten) verwijderen
Zorg voor voldoende verlichting
Zorg voor goede schoenen
Blijf bewegen, eventueel samen gearmd lopen
Ga bij klachten naar de huisarts, of eventueel naar de valpoli

Commissies
* Groen
Op het Arcadis terrein is na de sloop van het gebouw, een open ruimte ontstaan. Zayaz heeft
deze plek tijdelijk “aan de wijk gegeven” zodat hier leuke activiteiten kunnen plaatsvinden. Er
is een werkgroep opgericht, welke zich hier mee bezig houdt. Er is door de gemeente zand
gestort in de 4 bloembakken waar pompoenen en courgettes in kunnen groeien en het gehele
terrein is ingezaaid. Op 25 juni zal de naam worden onthuld. Op 20 augustus is er een timmerdag voor jongeren. Voor meer informatie zie de Nieuwsbrief van mei 2014
De bomen welke gekapt zijn t.b.v. de bouw van de parkeergarage en welke beloofd zijn als
speelbomen in het nieuwe Zuiderpark, zijn verdwenen! Wordt vervolgd.
* Stedenbouw
Er zijn enige tijd geleden diverse winkelketens aangeschreven met de vraag of ze zich zouden
willen vestigen in de Zuiderpassage. Hieronder de resultaten:
LIDL: Geen plannen, wel op de hoogte
Emté: Geen reactie
Hoogvliet: geen interesse
COOP: Haalbaarheidsonderzoek loopt nog
SPAR: Wilden meer informatie, deze is verstrekt. Ze hebben de gemeente gebeld en
informatie verkregen.
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8.

Rondvraag
* 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. Dit is waarschijnlijk als
gevolg van de steunen welke worden uitgezet als het afval wordt opgehaald. Er is hier al
contact over met de gemeentelijke afvalstoffendienst.
* Wat is de slagkracht van de wijkraad? De wijkraad heeft een adviserende rol.
De wijkmanager start een onderzoek naar de rechtsgeldigheid van stukken die ambtenaren
presenteren op een wijkraadvergadering.
* Compliment voor de gemeente over de afvalverwijdering aan de Zuiderparkweg/
Beethovenlaan!! Een telefoontje en korte tijd later was het al opgeruimd.
* Op 21 juni is er een buurtevenement bij “In de Roos” van 14:00 tot 22:00 Posters worden
verspreid.
* Op 24 juni zal er bij de bouw van de sportzalen van het St Janslyceum gebruik worden
gemaakt van de grootste kraan van Europa. Dit zal een mooi gezicht zijn!
* Op de Pettelaarseweg, t.h.v. de oprit van het bouwterrein Vonk en Vlam, zit een gat in de
weg.

9.

Sluiting 22.30 uur
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 9 september 2014.
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