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1.

Opening
Om 20.05 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering.
De vergadering begint met het wisselen van de agendapunten.

2.

De laatste stand van zaken over de veranderingen in de AWBZ/WMO
Gast is mevrouw Bernise Cornelissen Beleidsmedewerker afdeling Welzijn, Gemeente
’s-Hertogenbosch. Zij is lid van het projectteam welke zich bezig houdt met het
uitrollen van de wijkteams.
Mevrouw Cornelissen laat aan de hand van een presentatie de huidige en nieuwe taken
van de gemeente zien. Veel taken welke nu vallen binnen de AWBZ gaan nu vallen
onder WMO en dus onder de gemeente. Het is nog even wachten op de definitieve
plannen van het rijk, maar er ligt al een plan klaar met daarin de belangrijkste punten
voor gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit plan zal in januari aan de gemeenteraad worden
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gepresenteerd. Alle wijzigingen zoals uitgelegd in de presentatie moeten per 1 januari
2015 zijn doorgevoerd.
3.

Een nieuw eigentijds verzorgingshuis Zuiderschans.
Gast is de heer Guus Bannenberg, bestuurder van Neynselgroep.
De van Neynselgroep is bezig met het ontwerpen van een nieuw zorgcentrum en het
opstellen van een business case hiervoor. Alle besproken plannen zijn nu nog niet
definitief.
De heer Bannenberg geeft aan dat de reden voor nieuwbouw tweeledig is. Allereerst
voldoen de faciliteiten niet meer. Het is niet meer van deze tijd. Daarnaast heeft de
brandweer aangegeven dat er wijzigingen moeten plaatsvinden om de veiligheid van
bewoners te kunnen garanderen.
Het nieuwe huis zal gaan beschikken over 30 plaatsen voor kleinschalig wonen, 12
woningen van 45 m² en 60 woningen van 62 m².
De woningen zijn huurwoningen en beschikbaar voor bewoners met een zorgindicatie.
Daarnaast gaat Zuiderschans een wijkfunctie vervullen voor wat betreft zorg aan huis.
Het plan is om dit samen met Vivent te gaan verzorgen. De cliëntenraad is betrokken
bij het ontwerp en de Business case.
Planning voor de komende jaren ziet er nu als volgt uit:
• Business Case schrijven (definitief) - > Heden
• Wanneer bank positief over Business Case, dan moet in maart de Raad van
Bestuur akkoord geven
• Bouw voorbereiden - > tot eind 2015, dan sluit ook het huidige pand
• Bouw
• 2017 moet de bouw gereed zijn.

4.

Vaststellen notulen 10-09-2013
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken en verzonden post.
Ingekomen post:
• Notulen bijeenkomst Stichting bewonersgroep Nieuw Zuid
• Magazine Werkplaats van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Deze
editie gaat over de veranderende rollen van burgers, overheid en bedrijfsleven.
• Trendstudie 2013 van Gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierin worden trends en
ontwikkelingen geschetst waarbij vele opgaven en kansen zich aandienen, die de
komende jaren prominent zullen zijn bij de ontwikkeling van onze stad en regio.
Verzonden post:
• nvt

6.

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

Betreft het 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.
Reactie: Nog geen toezegging, wordt aan gewerkt
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7.

Sinds de herinrichting van de kruising Pettelaarseweg/ Zuiderparkweg, is de
verkeersdrempel tegenover het Kruidvat verdwenen. Het oversteken naar de
basisschool is hierdoor een stuk onveiliger geworden.
Reactie: Afdeling Verkeer is bezig om het stuk Zuiderparkweg tussen de
Tactitusstraat en de Cicerostraat versnelt op het onderhoudsprogramma te krijgen.
Dat biedt dan mogelijkheden om de kruising en de weg wat anders in te richten en
wat extra's te doen om het gevoel van onveiligheid op deze plek wat weg te
nemen.
Op het Homeruspad wordt vaak hard en gevaarlijk gereden door bromfietsers,
waar dit niet mag.
Reactie: Op dit moment is dit een regulier fietspad wat inhoudt dat snorfietsen hier
mogen rijden. Er is al eens eerder gekeken of dit gewijzigd kon worden naar een
toeristisch fietspad, waar geen snorfietsen mogen rijden. Dit stuitte op bezwaar van
o.a. het St Jans Lyceum. Dit omdat ze verwachten dat de verkeerssituatie op de
Pettelaarseweg dusdanig zou verslechteren.
Het honden uitlaatveld aan de Guido Gazellelaan is afgekeurd. De ingang/ het hek
is te hoog, honden kunnen hier onder door. Dit zou verholpen worden, maar er is
alleen een laag zand toegevoegd.
Reactie: Hekwerk is gemaakt. Het pad er naar toe wordt nog opgehoogd en dan is
het probleem in januari helemaal verholpen.
Bij de ingang naar het Bossche Broek, vanuit de Zuiderparkweg is er veel
parkeeroverlast.
Reactie: Dit speelt nu (wintermaanden) niet.
Kan er aan de Marcellus Emantspad een extra naambordje worden geplaatst?
Reactie: Wordt aan gewerkt
Kan er in de Hélène Swartstraat en in de J.H. Leopoldstraat een bord
“doodlopend” worden geplaatst? Verkeer rijdt hier regelmatig in en zorgt voor
overlast door draaien.
Reactie: Is gedaan.
Kan er gezien het parkeren op het binnenplein van de Louis Couperuslaan een
parkeerverbod/wegsleepregeling worden geplaatst.
Reactie: Er wordt vanuit de bewoners zelf actie ondernomen door foutparkeerders
aan te spreken.
Naast de flat aan de Rodenbachstraat wordt veel afval gedumpt. Dit wordt na
melden direct opgehaald door de Afvalstoffendienst, maar kan hier structureler
actie op worden ondernomen?
Reactie: Wordt aan gewerkt, overlast dreigt toe te nemen.
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.
Reactie: Situatie zal beken worden.
Kan er iets gedaan worden aan het hard rijden in de gehele wijk.
Reactie: Toezicht op hard rijden is een taak van de politie, maar kan alleen worden
uitgevoerd als er geen andere meldingen zijn. Dit kan dus niet vaak gebeuren.
Team handhaving verkeer houdt zich hier mee bezig, maar daar ligt de focus
vooral op 80 km wegen.

Mededelingen van het bestuur
1. Het aantal aangemelde BIN leden staat op 289 leden. Voor meer informatie en/of
aanmelden: www.BINDB.nl
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Informatie over de wijk aan de bewoners van de wijk. BIN is plaatselijk, SMS Alert
is landelijk vanuit de meldkamer van de politie.
Bij een vermoeden van een “Heterdaadje” bel 112
2. Er is een vraag binnen gekomen over het aanleggen van een speeltuintje. Voorzitter
bespreekt dit met Marie-Louise Claessens.
3. Er is een melding binnen gekomen over de mogelijkheid tot aanpassen van
stoepranden voor rolstoelgebruikers. Henk Verschuur gaat dit bekijken.
4. De wijkraad is aanwezig geweest bij het Leefbaarheidsoverlg en er is gesproken
over “Zichtbare Overlast” In de besloten vergadering is er door Gabor Martens van
Divers uitleg gegeven over dit onderwerp. Op 11 maart komt Gabor Martens tijdens
de openbare vergadering uitleg geven. Wij hopen op uw aanwezigheid om zo de
problemen van wijk Zuid in kaart te brengen en hier mee aan de slag te kunnen
gaan!
5. De verkeersweek is van 21 tot en met 25 april. Op 23 april is het praktijkexamen en
op 24 april is de eindmanifestatie.
8.

Kennismaken en samenwerkingsverbanden aanhalen
Dit punt is vervallen door afmelding van Bouchra Aatif Afendi, ouderadviseur in
Zuid.

9.

Commissies
Commissie milieu en groen:
•
•
•
•
•

Bladeren zijn weer van de bomen en opgeruimd!
Vanuit Zuiderpark-Stadswalzone: De kapotte vliegtuigjes in het Zuiderpark zullen
worden gerepareerd.
Scouting krijgt meer ruimte.
Het Henri Bakkermonument gaat naar de Pettelaarse Schans.
17 december start Heymans met onder water beton storten op het oude Vonk en
Vlam terrein. 50 uur lang aanvoer beton d.w.z. 500 vrachtwagens.

Commissie communicatie:
•

10.

Zuiderpassage: ALDI is definitief van de baan. Voorstel van de Wijkraad dat de
gemeente met Cello gaat praten. Gemeente gaat dit gesprek niet aan, ondanks een
eerdere toezegging om het gesprek wel aan te gaan. De Wijkraad heeft aangegeven
geen acties te ondernemen in deze i.v.m. inspanningen gedaan in het verleden
welke geen doorgang vonden bij de gemeente.

Rondvraag
Bewoner vraagt wat er met het ouide pand van de Blokker gaat gebeuren? Is nog niet
bekend.
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Nog steeds maken diverse bewoners zich zorgen over de nieuwe situatie rondom de
verkeerslichten en de fietspaden op de Pettelaarseweg. De situatie lijkt er niet veiliger
op geworden te zijn. Het blijft een aandachtspunt van de Wijkraad, maar er staan op
dit moment geen acties gepland.
Wat zijn de rode doosjes in het gras, welke door de wijk verspreid staan? Dit is om het
grondwater te controleren/ peildozen.
Zijn er plannen om glasvezel aan te sluiten? Dit is geen wijk breed besluit.
Er wordt gewezen op een gevaarlijk punt in de wijk: De Erasmusstraat en de
Vondelstraat. Mensen rijden hier erg gevaarlijk en er worden met regelmaat fietsers
over het hoofd gezien. Dit wordt door diverse mensen beaamd. Henk Verschuur gaat
hier met de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer naar kijken.
11.

Sluiting 22.05 uur
Bij het verlaten van de zaal, ligt er voor iedereen een kalender klaar met mooie foto’s
van Zuid.
Voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng, en hoopt u
allen weer te zien op de volgende vergadering op dinsdag 11 maart.
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