
Geen tophits uit het klassieke repertoire maar heerlij-

ke, soms aangrijpende, nooit eerder gehoorde muziek-

fragmentjes van vaak onbekende componisten, met 

een paar luchtige gedichten tussendoor.            

     Kees van Rijt is door het leven gegaan als leraar 

Engels aan een middelbare school. Behalve pianoles 

in zijn jonge jaren en zangles op latere leeftijd heeft 

hij geen muzikale opleiding. Wel grote belangstelling 

voor muziek! 
               

Veilig Verkeersweek Zuid 2020 

 
De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Ver-

keer Nederland, Politie, Stadstoezicht en Realisatie Beheer 

Openbare Ruimte voor de vier en twintigste keer een Vei-

lig Verkeersweek van maandag 13 t/m vrijdag 17 april. 

Wijkraad Zuid zal dinsdag 7 april wederom aan de deelne-

mende basisscholen, KC De Vlindertuin en KC De Zui-

derster de fietskeuringen verzorgen.  

Woensdag 15 april zal de opgedane theoretische kennis in 

het praktijk verkeersexamen worden getoetst.  
Donderdag 16 april van 09.30 tot 11.30 uur een eindmani-

festatie in de “BBS nieuw Zuid” waar de examenkandi-

daatjes aan een verkeersquiz deelnemen.  

De diploma’s worden dan uitgereikt door wethouder. 

Kâhya. In de Verkeersweek zullen verschillende verkeers-

controles in de wijk worden uitgevoerd. 

 

Openbare wijkraadvergadering 10 maart 
 

Agenda punten zijn o.a.: 

Speerpunten voor de wijk Zuid 

Buurtpreventie  

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     

    BRIEFBRIEFBRIEFBRIEF    
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Postbus 5036 
5201 GA ‘s-Hertogenbosch  

Website : www.wijkraadzuid.nl 

E-mail : info@wijkraadzuid.nl 
Telefoon : 073-6132310    

www.twitter.com/wijkraadzuid  

www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid  
Verschijnt 4 keer per jaar 

voor bewoners van Zuid 

Programma Seniorenmiddagen 2020 

 
Onder de vlag van Stichting Wijkraad Zuid heeft de Commissie Seniorenmiddagen 

’s-Hertogenbosch Zuid weer een programma weten samen te stellen met diverse 

onderwerpen op verschillende gebieden. In dit programma treft u de twee presenta-

ties aan die in de komende twee maanden gehouden zullen worden. De diverse 

onderwerpen zijn uitgezocht en voorbereid, rekening houdend met actualiteit en 

interesses van senioren. De sprekers worden uitgekozen op grond van deskundig-

heid, spreekvaardigheid en presentatie.  

DINSDAG  10 MAART 2020  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

DE SPORT FOYER ZUID 

INGANG PLATOSTRAAT 2 

Plaats:      Sport Foyer Zuid achter het Sint-Janslyceum 

       Platostraat 2 ‘s-Hertogenbosch Zuid 

       Gratis parkeerplaatsen bij de sporthal 

 

Wanneer: de eerste woensdag van de maand 

 

Tijd:       14.30 uur tot 16.30 uur. 

Periode:    maart tot en met april . 

Entree:      € 5,00 p.p. Dit is inclusief 1 x koffie of thee in 

       de pauze.  

 

 WOENSDAG  4 MAART  2020 
                              Carla van Bree: 
De mogelijke en onmogelijke werelden van Maurits Escher  

                                  (1898-1972) 

Maurits Escher is bekend als grafisch ontwerper van 

fantasievolle patronen en onmogelijke figuren. Na zijn 

opleiding woonde Escher lange tijd in Italië, waar hij 

landschappen en stadsgezichten maakte. Vanaf de ja-

ren ’30 kwamen de onmogelijke figuren in zijn werk, 

constructies die op papier maakbaar zijn, maar in wer-

kelijkheid niet uitgevoerd kunnen worden. Het speelse 

en tegelijk strenge karakter van zijn werk spreekt ve-

len aan. Het werk van Escher nodigt uit tot kijken en 

ontdekken. In Den Haag is een museum gewijd aan 

zijn werk. 

     Carla van Bree (1971, kunstacademie Tilburg en 

Universiteit Utrecht) verzorgt kunsthistorische lezin-

gen en cursussen.  Daarnaast werkt zij als  

rondleider bij museum De Pont in Tilburg. 

  

 WOENSDAG  1 APRIL 2020 
                  Kees van Rijt:  Klassiek met Kees 
‘Onbekend maakt onbemind’ en ‘Wat de boer niet kent..’ 

Er gaat geen week voorbij of Kees hoort een stukje 

muziek waarvan hij denkt: ”Waarom hoor ik dat nu 

pas voor het eerst? Hoe heb ik het zolang zonder kun-

nen doen?”  Die stukjes wil hij u ook laten horen.  
  



 

De start van het Inloop & ontmoetingspunt 

Strip Zuid voor de oudere wijkbewoners 

Vanaf januari 2020 wordt u iedere vrijdag van 14.30 uur tot 

16.30 uur gastvrij ontvangen door gastvrouwen/-heren om 

samen een kopje koffie te drinken en een praatje te maken 

bij De Meent, Zuiderparkweg 282. 

U bent van harte welkom. 

 

Meer weten over het ontmoetingspunt Strip Zuid, bel of 

mail dan naar Sami Sezin: 06-15446130 of  

samisezin@farent.nl 

De Meent is makkelijk toegankelijk en rolstoelvriendelijk. 

 

Het ontmoetingspunt Strip Zuid is een initiatief van Farent, 

KOO, Van Neynsel en actieve wijkbewoners. 

 

 

Openbare Wijkraadvergadering 10-12-2019 
 

Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten, Jacques 

   van Dijk, Marie-Claire van 

    Dijk, Phyllis Winkens- 

      Besems, Wil van den Heuvel 

 

Afwezige wijkraadsleden    :   Ingeborg Fick (mb), Trude 

      Baert (mb), Frans Baert (mb) 

      Maartje Waarts (zb) 

 

Gast(en)                                :  Ton Habraken, juridisch be-

     leidsmedewerker, Reinoud 

     Crince, stedenbouwkundige,  

     Sami Sezin, Farent en Onno 

     Rijsbergen, wijkbewoner  

 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 

Beheer Openbare Ruimte   :   Rinus van de Vrie 

 

Politie Brabant-Noord   :   John Coeleveld 

 

Stadstoezicht                        :  Afgemeld (mb) 

 

Politieke partijen                 :  - 

 

Bezoekers                             :   23 

 

Brabants Dagblad                :  -    

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering en heet iedereen welkom. 

   

2. Rectificatie notulen 4 juni 2019 

 
De notulen van de openbare vergadering van 4 juni 2019 

zijn gerectificeerd. Er was geen informatie over het hostel 

opgenomen. Dit is nu wel opgenomen en de notulen worden 

vastgesteld. 

 

3. Vaststellen notulen 10 september 2019 
 

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Evaluatie punten uit vorige vergaderingen  
 

Geen, er was bij de vorige vergadering geen tijd meer voor 

de rondvraag door grote opkomst voor besproken onderwer-

pen.  
 

5. Woonbotenlocatie (Ton Habraken en  

Reinoud Crince) 
 
De Rosmalense plas was ook een mogelijke locatie. Vast 

staat dat de boten van de Ertveldplas weg moeten. Er is on-

derzoek geweest en vervolgens bij een raadsbesluit besloten 

dat het de Van Veldekekade zou gaan worden. 

Er komen 12 woonboten. Ze vormen onderdeel van het Zuid

-Willemspark. De groenstructuur wordt versterkt. De afstand 

tot de sluis blijft open en de boten komen te liggen daar 

waar de Zuid-Willemsvaart breder wordt (zo’n 47 meter 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 10 maart 2020 

dinsdag 2 juni 2020 

dinsdag 8 september 2020 

dinsdag 8 december 2020 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen vinden plaats in: 

 

 Sport Foyer Zuid, Platostraat 2   

aanvang 20.00 uur. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

breed).  Het betreffen permanente woonboten: ze kunnen 

niet zomaar wegvaren. Vanaf de oever blijft het zicht op het 

water behouden. Dit komt omdat de boten niet strak tegen 

de kade worden aangelegd, maar een stukje daarvan af. Op 

dat stukje mag een drijvend vlot komen als een soort tuintje 

voor de bewoners. De kade is 1,5 meter hoog. Iedereen 

heeft een eigen bruggetje om bij de boot te komen. De brug

-gen  zullen zo’n vijf meter worden en in het project opge-

nomen zodat het allemaal dezelfde bruggen zijn. Voor de 

bewoners is er privacy, maar het plan wordt wel onderdeel 

van de publieke ruimte. De eerste boten zullen schepen 

zijn. Er zijn arken, schepen en scharken (een mix tussen een 

ark en een schip). Vanaf de sluis zullen eerst de schepen 

komen te liggen. Daarnaast komen er portaaltjes met daarin 

steeds vier bergingen. Tevens moet er een geluidswal ko-

men van één meter hoog: die komt in een haag te liggen. 

Daarnaast moeten er brievenbussen komen. Alles wordt in 

de stijl van het Zuid-Willemspark gedaan. 

 
Vraagpunt blijft de kwaliteit van de schepen en arken. Een 

ark moet niet te opvallend zijn qua kleuren: schepen zijn dit 

soms wel. Alle schepen gaan door de welstandstoets heen 

waarbij er twee scenario’s kunnen zijn: A: het schip voldoet 

aan de toets. B: het schip voldoet niet aan de toets en er 

moet wat mee gebeuren. De eigenaar maakt daar een idee 

voor en legt dit voor aan de welstand. Alles moet vergund 

worden door middel van een omgevingsvergunning. De 

aanpassingen worden besproken met een architect op basis 

van de budgetten van de eigenaars. Soms zijn het enkel cos-

metische aanpassingen. 

 
Er zal ook aandacht zijn voor duurzaamheid. De boten, ar-

ken en scharken zijn ingetekend op de overzichtstekening 

waarbij een gemiddelde, gestandaardiseerde maat is opge-

nomen.  

 
In de Rosmalense plas komen enkel arken te liggen.  

 
Planning: Het voorontwerp bestemmingsplan ligt sinds 4 

november ter inzage t/m 16 december. In Q1 2020 zal het 

ontwerp bestemmingsplan gemaakt worden. In Q2 kunnen 

zienswijzen ingediend worden. In Q3 worden de zienswij-

zen beoordeeld en wordt het definitieve plan gemaakt. De 

vaststelling van het definitieve plan door de gemeenteraad 

zal rond Q3/Q4 2020 zijn en de realisatie in 2021.  

 
Vragen van bezoekers: 

- Hoeveel boten liggen er nu in de Ertveldplas? 

Er liggen nu 21 boten aan de Ertveldplas. Op de Rosmalen-

se plas zijn 10 plekken, op de Van Veldekekade 12. Het is 

nog niet duidelijk welke boten er meegaan. Er zal ook spra-

ke zijn van een sterfhuisconstructie bij de Ertveldseplas  

 
- Hoeveel rijen boten komen er? 

Er komt maximaal één boot per ligplaats: geen tweede of 

derde rij. 

- Hoe gaat toekenning van de plaatsen qua betaling? 

Huur of erfpacht zou mogelijk een constructie zijn, dat is in 

onderzoek. 

- Hoe komen de boten vast te liggen? 

Mogelijk verankering aan loopbruggen. 

- Hoe gaat het met parkeren? 

Zelfde parkeerbeleid als de rest van de wijk, maar dit wordt 

meegenomen in het ontwerp.  

 

 

6. Zuid actief 14 juni 2020 (Sami Senzin en  

Onno van Rijsbergen) 

 
Dit betreft niet enkel het geven van informatie: men mag 

ook presentaties en dergelijke houden.  Zuid actief is tijdens 

Zuid Rommelt en is bedoeld voor clubjes, verenigingen, 

stichtingen et cetera. Laten zien wat er allemaal is in Zuid. 

  

Op vrijdagmiddagen zullen inloopmiddagen georganiseerd 

worden. Daar is vraag naar en er zijn mensen bereid om zich 

hiervoor in te zetten. 

  

Waar kunnen activiteiten gehouden worden? In de Roos, 

BBS Zuid. Vanuit de zaal komt het voorstel om het ook bij 

Lohengrin te doen. 

  

De seniorenvriendelijke gemeenschap komt ook vanuit de-

zelfde organisatie als Zuid actie actief. 

 

7. Rondvraag 

 
V: Wie is de nieuwe wijkagent, waarom is deze niet aan-  

wezig?             

A: Wijkagent Is wel aanwezig, maar in burger en stelt zich 

voor.  

 

V: Er ligt veel blad rondom serviceflat de Pettelaar. 

A:  Bewoner geeft aan dat de huismeester al vaak hierover 

heeft gebeld. Bewoner wordt gewezen op de Buitenbeter-

app, daar kunnen dergelijke meldingen gedaan worden.  

 

V: Riet rondom de Zuiderplas: waarom wordt dit niet ge-

maaid? 

A: Het riet wordt één keer per 2 à 3 jaar gemaaid. Dat geldt 

ook voor de struiken die in het riet groeien. Dat is natuurlij-

ke beplanting.  

 

V: In de Jacob van Maerlantstraat hangt weer een snelheids-

meter, waarom is dat?  

A: Omdat bewoners menen dat dit wel nodig is en er vaak 

overlast is door te snel rijdend verkeer.  

 

V: Waarom is de Zuiderschans nog niet afgebroken, dat zou 

in september gebeuren.  

A: In de vorige vergadering is aangegeven dat vanaf septem-

ber voorbereidende werkzaamheden voor de sloop zouden 

plaatsvinden. Wanneer er exact gesloopt wordt is niet be-

kend, dat bepaalt het sloopbedrijf.  

 

8. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45, dankt iedereen 

voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen fijne kerstdagen 

en een gezond 2020. De eerst volgende vergadering is op 10 

maart 2020.  



Aanvraag watervergunning voor peilverhoging in 

Bossche Broek, Den Bosch. 

 

Provincie Noord-Brabant gaat in het eerste kwartaal van 

2020 een watervergunning aanvragen bij Waterschap de 

Dommel. Het betreft een gefaseerde peilverhoging in het 

Bossche Broek. De peilverhoging heeft een gunstig effect 

op de zeldzame blauwgraslanden in het Natura-2000 gebied 

Bossche Broek, ten zuiden van ’s-Hertogenbosch.  

 

De Moerasdraak 

De natuurgebieden aan de zuidkant van ’s-Hertogenbosch 

zijn van oorsprong kwelgebieden. Hier heeft de stad zijn 

bijnaam ‘De Moerasdraak’ aan te danken. Deze tijden ko-

men niet terug, echter is een herstel van de zeldzame 

blauwgraslanden, die hier van oorsprong voorkwamen, rea-

liseerbaar. Vanaf 2018 zijn er diverse natuurherstelmaatre-

gelen in het Bossche Broek getroffen. Al deze maatregelen 

zijn erop gericht om de minimaal aanwezige kwelnatuur 

een nieuwe kans te geven. Denk aan het schonen van sloten 

(afvoer van zuur regenwater) en plaatsen van stuwen (vast-

houden van basisch kwelwater).   

 

Waterlek  

Onderdeel van de natuurherstelmaatregelen in het Bossche 

Broek, is een gefaseerde verhoging van het waterpeil in de 

Zuiderplas. Het betreft een verhoging in stappen van 5 cm/

jaar gedurende 8 jaren (totaal 40 cm peilverhoging). De 

Zuiderplas is rond 1952 circa 25 meter diep uitgegraven; 

het vrijgekomen zand is ondermee gebruikt voor de opho-

ging van nieuwe woonwijken in Den Bosch. In combinatie 

met een relatief laag waterpeil vormt de plas al jarenlang 

een ‘lek’ in het grondwatersysteem. Door het peil in de Zui-

derplas stapsgewijs te verhogen, wordt het ‘grondwaterlek’ 

kleiner. Het kwelwater stroomt in mindere mate naar de 

Zuiderplas, maar komt door de grotere tegendruk 

(peilverhoging) ten gunste aan de blauwgraslanden in het 

Bossche Broek. 

 

Effecten peilverhoging 

De effecten van de peilverhoging zijn in kaart gebracht. Be-

langhebbenden zijn geïnformeerd waaronder de Wijkraad 

Zuid en gebruikers van de Zuiderplas. De grondwatereffec-

ten in de bebouwde gebieden vallen mee omdat de grond-

waterstanden al erg diep zijn. In een reeks van peilbuizen 

wordt het grondwaterstandverloop gemonitord. Met de ge-

meente worden afspraken gemaakt omtrent het compense-

ren van nadelige effecten zoals verlies aan recreatiestrand, 

te lage beschoeiingen en bomen nabij de Zuiderplas. Ook 

het fietspad door het Bossche Broek zal plaatselijk worden 

opgehoogd. De komende jaren zullen die nadelige effecten 

worden aangepakt door Staatsbosbeheer, waarbij financie-

ring ondermeer plaats vindt vanuit het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS). 

 

Bonte lappendeken 

Het Bossche Broek is prachtig, een heel bijzonder Natura-

2000 gebied vlak naast de stad. Waar mensen volop genieten 

van de natuur, en dat willen we graag zo houden.  

Daarom werkt Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel, 

Provincie Noord-Brabant en gemeente Den Bosch intensief 

samen aan dit project. Met als doel om de bonte lappende-

ken van bloeiende planten zoals blauwe knoop of insecten 

als de moerassprinkhaan, vlak naast de stad een vitaal thuis 

te bieden. En waar mensen kunnen genieten van de weids-

heid van het Bossche Broek.  

Meer informatie over dit project: 

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/

projecten/overlaat-natuurherstel-bossche-broek 

https://www.dommel.nl/vergunningen  

 

Zonnebloem Den Bosch Team Zuid 
 

De vrijwilligers van Zonnebloem DB Team Zuid organise-

ren het hele jaar door leuke activiteiten voor hun deelne-

mers, veelal ouderen, die in 's-Hertogenbosch Zuid wonen. 

Zo was er in januari een Nieuwjaarsborrel, in februari een 

Carnavalsmiddag en volgen er later dit jaar nog een Paasbin-

go, high tea, Kerstactiviteit en een spelletjesmiddag met mu-

ziek.  

De activiteiten vinden altijd plaats op een zaterdagmiddag 

vanaf 13:30 uur, locatie ‘In de Roos’ aan de Zuiderparkweg. 

Onder het genot van een hapje, drankje, muziek en vooral 

gezelligheid brengen de deelnemers er – samen met de 

groep vrijwilligers – een leuke middag door. Naast het deel-

nemen aan deze activiteiten, kan een deelnemer ook indivi-

dueel met een vrijwilliger op pad of bezoek ontvangen. Zo 

gaan sommigen ergens een kopje koffie drinken of brengen 

een bezoek aan bijvoorbeeld een tuincentrum.  

Ben of ken je iemand die graag zou willen deelnemen of ben 

je zelf als vrijwilliger beschikbaar, laat het ons weten via 

ZonnebloemDBTeamZuid@gmail.com 

ZUID Actief 

 
Is Zuid actief? Jazeker, er gebeuren mooie dingen, maar veel 

is onbekend. De werkgroep Zuid Actief doet daar iets aan. 

Hoe? Dat staat in de volgende nieuwsbrief! 

 

Wijkagent: 
 

Wijkagent voor Zuid:  

John Coeleveld (Bazeldonk, Gestelsebuurt, 

Pettelaarpark, Meerendonk, Bossche Broek 

en de buurt Zuid)  


