
DOE MEE MET BUURTPREVENTIE 
 

Iedereen wil in een veilige en leefbare buurt wonen. Politie 

en gemeente hebben een rol om dat te realiseren. Maar ook 

bewoners kunnen daarbij helpen. Misschien wil je wel 

meedoen met het buurtpreventieteam. 

Wat is en doet een buurtpreventieteam? 

Het team bestaat uit buurtbewoners. Zij gaan lopend of 

fietsend de wijk in. En hebben een signalerende functie. 

 

Het buurtpreventieteam let op (mogelijk) onveilige situa-

ties, zoals kapotte straatverlichting, bestrating enz. enz. 

Maar ze zijn ook alert op vandalisme en overlast. En ze 

proberen diefstal en inbraken te voorkomen. Als het nodig 

is, leggen ze snel contact met de politie. 

 

Buurtpreventie is een idee van bewoners. Er moet in de 

wijk voldoende belangstelling zijn voor een team. Het 

buurtpreventieteam werkt samen met politie en gemeente. 

 

Doe je mee? 

Wil je meedoen met een buurtpreventieteam? 

 

Werving 

Voor de werving van buurtpreventieteamleden is n.a.v. 

COVID 19 gekozen om niet alle buurten gelijk uit te nodi-

gen maar per buurt. 

De eerste bijeenkomst is gehouden in de Gestelse buurt. 

Zeven bewoners hebben zich aangemeld voor het buurtpre-

ventieteam. 

Er volgen nog drie wervingsbijeenkomsten in Zuid. De be-

woners worden in elke buurt persoonlijk uitgenodigd. Door 

de aangescherpte CORONA maatregelen is bij het drukken 

van de Nieuwsbrief niet precies aan te geven op welke da-

tum deze avonden zullen plaats vinden. 
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 voor bewoners van Zuid 

Het zou kunnen dat na het drukken van deze nieuwsbrief de 

openbare wijkraadvergadering van 8 december geen doorgang 

kan vinden om reden dat vanuit de regering aanvullende maat-

regelen zijn of nog worden genomen om het Coronavirus ver-

der in te dammen. Voor het laatste nieuws over wel of geen 

doorgang vinden van de openbare wijkraadvergadering: kijk 

dan voor 8 december op www.wijkraadzuid.nl. Op die pagina 

kunt u ook doorklikken naar onze facebook en Twitter pagina.  

DINSDAG 8 DECEMBER 2020   

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

DE SPORT FOYER ZUID 

INGANG PLATOSTRAAT 2 

MINI STEKKIE      
 

Inmiddels is het een vast beeld geworden op straat, mini-

biebs: kleine kastjes met boeken om te ruilen. Veel mensen 

worden er blij van. Onlangs is er nog een mini-bieb ge-

plaatst aan het Marcellus Emantspad. 

Nu is er een nieuw soort ruilkastje in de buurt bij geko-

men….voor stekjes! 

Niet alleen van boeken worden mensen blij maar ook van 

groen om zich heen. Een steeds groter wordende hoeveel-

heid stekjes zorgde ervoor dat we een creatieve oplossing 

zijn gaan zoeken voor de liefdevol opgekweekte plantjes. 

Weggooien is zonde, dus hoe kunnen we dit blije groene 

gevoel met meer mensen delen?  

Met een stekjes ruilkastje! Zo maken we samen de huiska-

mers in Den Bosch op een leuke en duurzame wijze een 

stukje groener. Laat je verrassen door de stekjes in het kast-

je en kom jouw stekjes ruilen op Minitopia (De Vaartgraaf, 

Den Bosch). Bij de Weegbrug staat het “mini stekkie”-

kastje. 

 

 



Vlindertuin 
 
Vrijdag 25 september om 13.00 uur werd aan de achterkant 

van de appartementen van Horatiuslaan op feestelijke wijze 

een Vlindertuin aangelegd op initiatief van enkele bewoners. 

De Vlinderstichting stelde de zaden ter beschikking. Er was 

voldoende belangstelling om de zaden uit te strooien en 

daarna werd het feestelijk afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burendag 2020 
 
Burendag op het veld bij de Phillips de Tweedestraat. Er zijn 

bordjes en vogelhuisjes geschilderd om de plek nog meer op 

te fleuren.  

 
 

Openbare Wijkraadvergaderingen 2021 

   

dinsdag 9 maart  

dinsdag 8 juni  

dinsdag 7 september 

dinsdag 8 december  

Alle openbare wijkraadvergaderingen vinden plaats in: 

 

 Sport Foyer Zuid, Platostraat 2   
aanvang 20.00 uur. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 

Bouw Zuiderschans officieel van start 

  

Met een klap op de paal is de bouw Zuiderschans officieel 

van start gegaan. Wethouder Roy Geers verrichtte samen 

met Gerard Schouten van de wijkraad Zuid en Richard 

Schepman van de cliëntenraad van ouderenorganisatie Van 

Neynsel de symbolische openingshandeling. De aanwezige 

gasten hieven daar-

na het glas om te 

proosten op een 

prettige samenwer-

king en een waarde-

vol nieuw Zuider-

schans.  

Met Zuiderschans 

komen er woningen 

speciaal voor senio-

ren bij. Maar behal-

ve een woning, be-

kommeren we ons 

ook om het welzijn 

van bewoners. De 

samenwerking tus-

sen Zayaz en Van 

Neynsel biedt de 

kans een nieuwe 

vorm van ouderen-

huisvesting èn ou-

derzorg te ontwikkelen. Een woonplek met aanwezigheid 

van een uitgebreid sociaal netwerk. Hierdoor wonen bewo-

ners straks zolang mogelijk zelfstandig in een veilige omge-

ving met zorg dichtbij. 

 

 

Bedankt 
 

In de laatste nieuwsbrief 

van dit jaar bedankt 

Wijkraad Zuid alle wijkbe-

woners en professionals  

die zich in het afgelopen 

jaar met enthousiasme heb-

ben ingezet voor onze wijk  

Zuid en hopen dat wij we-

derom in 2021 op hun inzet 

mogen rekenen. Bestuur 

van Wijkraad Zuid wenst 

alle wijkbewoners en pro-

fessionals prettige Kerstda-

gen en een gezond en voor-

spoedig 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Beste buurtbewoner, 
 

De afgelopen tijd hebben wij als school veel vragen gehad 

over wie wij zijn aangezien er nu mensen in uniform door 

de wijk lopen. Wij als projectgroep Community Marloes, 

Rens, Emile & Rutger vinden het belangrijk om hier duide-

lijkheid over te geven. 

 

Academie Orde & Veiligheid  

Wij hebben op de Academie verschillende opleidingen die 

op veiligheid zijn gericht. Dit zijn de opleidingen: Handha-

ver Toezicht en Veiligheid, Veiligheid en Vakmanschap, 

Veiligheid en Techniek, Beveiliging en de opleiding Lei-

dinggevende. Verschillende studenten dragen een uniform 

om zich voor te bereiden op hun beroep van later. 

  

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) 

De opleiding HTV is een vooropleiding om naar de hand-

having (BOA) te gaan of om door te stromen naar de poli-

tie. Hierbij krijg je algemene vakken en daarnaast specifie-

ke vakken zoals: recht en wetkennis. Daarbij krijg je les in 

mentale weerbaarheid, fitness, zelfverdediging, levensred-

dend handelen en sport. Daarnaast loop je ook in deze 3 

jaar stage bij een toezichthoudende organisatie.  

 

Beveiliging/Coördinator beveiliging  

Beveiliging: In het eerste jaar krijg je veel theorie en een 

klein gedeelte praktijk. In het tweede jaar ligt de nadruk op 

de praktijk. Je wordt dan als aspirant-beveiliger ingezet bij 

een particulier beveiligingsbedrijf of bedrijfsbeveiligings-

dienst.  

Opleiding Coördinator beveiliging: De nadruk ligt op het 

leren coördineren van beveiligingswerkzaamheden. Je leert 

een team van beveiligers aansturen. Je weet hoe je moet 

rapporteren aan het management en je bent in staat om ge-

paste voorstellen te doen die veiligheidsplannen en draai-

boeken verbeteren.  

 

Veiligheid en vakmanschap (Defensie) 

De opleiding wordt in samenwerking met militair instruc-

teurs aangeboden. Tijdens de theorielessen krijg je militaire 

basisvaardigheden en leer je veel over de organisatie van de 

krijgsmacht. Militaire basisvaardigheden bestaan uit onder 

meer exercitie, rangen en standen, ethiek, kaart- en kompas 

lezen, zelfhulp, kameradenhulp en materieelherkenning. 

Naast dat je op school zit word je voorbereid op het vak en 

ga je op stage bij kazernes in Nederland.  

 

Opleiding Leidinggevende  

Tijdens de opleiding werk je zowel in de theorie als in de 

praktijk aan de verdere ontwikkeling van je kennis, vaar-

digheden en houding op het gebied van leidinggeven. Je 

krijgt lessen zoals projectmanagement, bedrijfsvoering en 

innovatie. Hierna kun je doorstromen naar het HBO.  

 

 

 
 

 

 

  

 

Belangrijke telefoonnummers en adressen: 
 

In noodgevallen: 

Politie, Brandweer of GGD 112 

 

Politie ‘s-Hertogenbosch: 

Vogelstraat 41 

5212 VL  ‘s-Hertogenbosch 

Centraal nummer 0900-8844 

 

Wijkagenten voor Zuid:  

John Coeleveld 0900-8844 

John.coeleveld@politie.nl 

Inge van Luijt 0900-8844 

Inge.van.luijt@politie.nl 

 

Wijkplein Nieuw Zuid 

Jac. Van Looystraat 5 

5216 SB  ‘s-Hertogenbosch 

073-8225285 

 

Wijkwerkers van Farent in Zuid  

Anine Vloedgraven  06-30254862 

Sami Sezin  06-15446130 

Simon van den Biggelaar 06-55322473 

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch: 

Algemeen nummer: 073-6155155 

Postbus 12345 

5200 GZ  ‘s-Hertogenbosch 

 

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte:  

Projectleider Wijkbeheer Zuid: Rinus van de Vrie 

Wijkteamleider: Arjan van den Bosch 

Poeldonkweg 1    5216 JX  ‘s-Hertogenbosch 

073-6155555 

 

Milieupolitie: 

Stadskantoor Wolvenhoek 1 

5211 HH  ‘s-Hertogenbosch 

073-6155555 

 

Stadstoezicht: buurtcoördinator Henk Lambooij  

Wolvenhoek 4 

5211 HJ  ‘s-Hertogenbosch 

073-6155565 

 

Zuiderhoed Huisartsenpraktijk Mozartsingel 100 

M. G.C. Franken   : tel. 073-6133150 

C. Schreurs            : tel. 073-6137150 

M. Vorstenbosch & S. Jacobs   : tel. 073-6134450 

Spoed             : tel. 073-6123405 

 

In de avond, nacht en weekend 

De huisartsenpost HOV is bereikbaar op werkdagen  

van 17.00 tot 08.00 uur. In het weekend en op feestdagen  

is er een 24-uursdienst. Tel. 088-8765050 

 

Colofon 
 

Uitgave Stichting Wijkraad Zuid 

Postbus 5036  5201 GA  ’s-Hertogenbosch  
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