
 

 

Notulen Openbare Wijkraadvergadering

 

Datum  :  

 

Aanwezig :  

 

    

Locatie  :  

 

 

1.  Opening 20.00 uur.

    

 Gerard Schouten (hierna: 

jaar - de openbare wijkraad

laatste openbare 

  

 Er is een bericht van verhindering binnengekomen van de 

Duurzaamheid, Leefomg

Wethouder). Hij is deze avond met het College op pad. 

vertegenwoordigers

die de vergadering bijwonen. 

 

2.  Evenementen op Pettelaarse Schans. 

                           

De Wijkraad heeft niet stil gezeten. Er zijn o.a. aantal klachten 

binnengekomen over het zomertheater op de Pettelaarse Schans. Er zijn 

gesprekken geweest met de Wijkraad en de 
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Wijkraadvergadering 

14 september 2021 

De leden van de Wijkraad Zuid: 

Gerard Schouten (Voorzitter), Giaan Dang (Secretaris),

Baert, Trude Baert, Ingeborg Fick, Wil van den Heuvel, Jacques 

van Dijk, Marie-Claire van Dijk  

Vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch: 

Mitchell van der Donk (Beleidsmedewerker evenementen) 

Joran van Geffen (Evenementen coördinator afdeling 

Openbare Orde en Veiligheid)  

Erik Engelsma (Teamleider vergunning & handhaving)

 

Wijkmanager: 

Marie-Louise Claessens 

 

Belangstellenden: 

26 personen 

 

Sint-Janslyceum, Sweelinckplein 3 te ‘s-Hertogenbosch

Opening 20.00 uur.  

Gerard Schouten (hierna: Voorzitter) opent – na een periode van

openbare wijkraadvergadering (hierna: vergadering)

openbare vergadering was op 10 december 2019. 

Er is een bericht van verhindering binnengekomen van de W

Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur, Mike van der Geld

. Hij is deze avond met het College op pad. Er zijn

vertegenwoordigers (zie hierboven onder ‘aanwezig’) namens de 

die de vergadering bijwonen.  

Evenementen op Pettelaarse Schans.  

De Wijkraad heeft niet stil gezeten. Er zijn o.a. aantal klachten 

binnengekomen over het zomertheater op de Pettelaarse Schans. Er zijn 

gesprekken geweest met de Wijkraad en de Wethouder, hier zat 

Giaan Dang (Secretaris), Frans 

Ingeborg Fick, Wil van den Heuvel, Jacques 

evenementen)  

Evenementen coördinator afdeling 

& handhaving) 

Hertogenbosch 

een periode van anderhalf 

(hierna: vergadering) om 20:07. De 

Wethouder 

van der Geld (hierna: 

Er zijn 3 

namens de Wethouder 

De Wijkraad heeft niet stil gezeten. Er zijn o.a. aantal klachten 

binnengekomen over het zomertheater op de Pettelaarse Schans. Er zijn 

ethouder, hier zat heer Van 



 

 

Der Donk ook bij. 

vragen te stellen

namens de Wethouder

zullen de vertegenwoordigers reageren.

   

 Een erg bela

kader komt waaraan omvang en duur van evenementen kunnen worden 

vastgelegd. Dit zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregels 

Evenementenbeleid 2020 en de evenementenkalender zoals vastgesteld 

in december 

terzijde geschoven. Op zich gezien de uitzonderlijke situatie een 

begrijpelijke maatregel, maar ook een die de mogelijkhede

van belanghebbende

manifesteert zich in een grote en langdurige overlast, die door velen in de 

buurt als zodanig ook wordt ervaren. Het woongenot is deze zomer 

langdurig en essentieel aangetast.

Terug dus naar het oude beleidskader dat net pas was vastgesteld voor 

de corona uitbrak. Dat geeft in ieder geval een rechtsgrond voor de 

bewoners. 

beleidskader.

 

 Een bewoner geeft aan erg verbaasd te zijn over het aantal klachten 

tegen het zomertheater. 

een verlichting, zeker voor de jeugd. 

weten wat ons

goed te publiceren. Welke evenementen er allemaal komen en hoe ze 

geregeld worden

 

 Ander bewoner geeft aan

zomertheater

Ook over het

sprake van l

zomer, dit jaar niet gehoord.

geluidsterreur.

“afgaan” bij 

 

 Een bewoner aan 

de  gemeente of met regelmaat geluisterd is naar 

tijdens de shows op locatie gewees

om te checken
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ook bij. Voorzitter geeft de mogelijkheid om tijdens de vergadering 

vragen te stellen dan wel klachten te uiten aan de 3 vertegenwoordigers 

ethouder. De bewoners krijgen eerst het woord en vervolgens 

zullen de vertegenwoordigers reageren. 

belangrijk punt vanuit meerdere bewoners is dat er weer een 

kader komt waaraan omvang en duur van evenementen kunnen worden 

vastgelegd. Dit zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregels 

Evenementenbeleid 2020 en de evenementenkalender zoals vastgesteld 

in december 2019. Deze kaders zijn in de coronajaren 2020 en 2021 

terzijde geschoven. Op zich gezien de uitzonderlijke situatie een 

begrijpelijke maatregel, maar ook een die de mogelijkhede

van belanghebbende, zoals de buurtbewoners aantast. En die aantast

manifesteert zich in een grote en langdurige overlast, die door velen in de 

buurt als zodanig ook wordt ervaren. Het woongenot is deze zomer 

langdurig en essentieel aangetast. 

Terug dus naar het oude beleidskader dat net pas was vastgesteld voor 

ona uitbrak. Dat geeft in ieder geval een rechtsgrond voor de 

 Hierbij worden ook meerdere opmerkingen gemaakt over het 

beleidskader. 

Een bewoner geeft aan erg verbaasd te zijn over het aantal klachten 

tegen het zomertheater. Het leven lag stil en het zomertheater bood juist 

een verlichting, zeker voor de jeugd. De gemeente had wel mogen

weten wat ons te wachten stond. De vraag is aan de gemeente om alles 

goed te publiceren. Welke evenementen er allemaal komen en hoe ze 

geregeld worden?  

der bewoner geeft aan zich ook enorm gestoord te hebben 

zomertheater. Het geluid is enorm resonerend tussen de flat

het water wordt het geluid enorm versterkt. Verder is er ook 

sprake van lichtvervuiling voor flora en fauna. Normaal hoor je uilen

, dit jaar niet gehoord. Er was sprake van 7/9 weken lang 

geluidsterreur. ‘s Nachts was er ook nog sprake van waakh

bij het minste geluid. 

Een bewoner aan het Homeruspad vraagt aan de vertegenwoordigers v

gemeente of met regelmaat geluisterd is naar het gelu

tijdens de shows op locatie geweest, en zo ja ook op meerdere plekken

checken wat de mate is van het geluidsoverlast? 

tijdens de vergadering 

aan de 3 vertegenwoordigers 

De bewoners krijgen eerst het woord en vervolgens 

is dat er weer een 

kader komt waaraan omvang en duur van evenementen kunnen worden 

vastgelegd. Dit zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregels 

Evenementenbeleid 2020 en de evenementenkalender zoals vastgesteld 

2019. Deze kaders zijn in de coronajaren 2020 en 2021 

terzijde geschoven. Op zich gezien de uitzonderlijke situatie een 

begrijpelijke maatregel, maar ook een die de mogelijkheden en rechten 

, zoals de buurtbewoners aantast. En die aantasting 

manifesteert zich in een grote en langdurige overlast, die door velen in de 

buurt als zodanig ook wordt ervaren. Het woongenot is deze zomer 

Terug dus naar het oude beleidskader dat net pas was vastgesteld voor 

ona uitbrak. Dat geeft in ieder geval een rechtsgrond voor de 

Hierbij worden ook meerdere opmerkingen gemaakt over het 

Een bewoner geeft aan erg verbaasd te zijn over het aantal klachten 

n het zomertheater bood juist 

had wel mogen laten 

gemeente om alles 

goed te publiceren. Welke evenementen er allemaal komen en hoe ze 

te hebben aan het 

d tussen de flatgebouwen. 

Verder is er ook 

Normaal hoor je uilen in de 

7/9 weken lang 

waakhonden die 

vertegenwoordigers van 

geluid. Zijn ze 

op meerdere plekken, 

 



 

 

 Het zomertheater

weg moest staan. Wandelaars moe

met rollators, rolstoelen, scootmobielen

was ook de Pettelaarse 

was, was zeer

 

 Er stond in de krant dat bewoners van 

zouden vinden

vandaan? Wat is de bron?

Engelermeer

wel prima vinden als evenementen

 

Reactie vanuit 

 

 De heer Van Der Donk bedankt de bewoners voor het het

meningen. 

het beleid. Volgend jaar

gehanteerd, inclusief de geldende normen.

of doorontwikkeling van het beleid. 

evenementendagen is 

dagen niet gehaald

welke op 5 per jaar staat

 

 Overigens wordt het 

megafoon niet gebruikt bij evenementen

een van de demonstraties 

voor overlast 

onder een evenement. 

binnenstad

moest worden 

kunnen bewegen. 

plaatsvinden

geschikt is voor demonstraties en dat werd 

 

 Voor het evenement

vergunning voor zou worden verleend

contact gehad met de gemeente toen zij voor 

het kijken waren. Hierbij is de

terrein bij het S

met de beheerder (

zal dus niet 
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Het zomertheater was zo groot, dat het Smakenrad op de 

moest staan. Wandelaars moesten erom heen lopen. 

met rollators, rolstoelen, scootmobielen, etc. konden er niet langs.

was ook de Pettelaarse Schans afgesloten. Het beetje natuur wat over 

was zeer beperkt toegankelijk.  

in de krant dat bewoners van de Pettelaarse Schans het prima

vinden dat er evenementen plaatsvinden. Waar komt dit 

vandaan? Wat is de bron? Er is een vermoeden dat bewoners bij het 

meer aangaven dat de bewoners van de Pettelaarse Sch

wel prima vinden als evenementen hier plaatsvinden.  

vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch vanuit Mitchell 

Van Der Donk bedankt de bewoners voor het het

meningen. Deze zijn erg waardevol om mee te nemen in 

beleid. Volgend jaar zal weer het evenementenkalender

gehanteerd, inclusief de geldende normen. Er is geen sprake van een her

of doorontwikkeling van het beleid. Het maximaal aantal 

evenementendagen is en blijft op 50 dagen. Uit ervaring

dagen niet gehaald wordt, maar wel het aantal geluidsevenementen

welke op 5 per jaar staat.  

Overigens wordt het gebruik van geluidsversterking van bijvoorbeeld een 

niet gebruikt bij evenementen. Wellicht is dit geweest tijdens 

een van de demonstraties die dit jaar hebben plaatsgevonden

voor overlast kunnen hebben gezorgd. Echter, een demonstratie valt niet 

evenement. Demonstraties konden afgelopen jaar niet in de 

innenstad plaatsvinden in verband met de 1,5m maatregel

moest worden beheerst en ook het winkelend bezoek moest zich 

bewegen. Aangezien de protesten niet in binnenstad

plaatsvinden, is gezocht naar een andere locatie tijdens de coronatijd 

voor demonstraties en dat werd de Pettelaarse

Voor het evenement van Hans Klok is nooit sprake geweest dat daar een 

vergunning voor zou worden verleend. De boeker van de heer

contact gehad met de gemeente toen zij voor een geschikte locatie aan 

het kijken waren. Hierbij is de Pettelaarse Schans direct

bij het Sportiom was een optie, maar daar zijn ze 

beheerder (dit had niks te maken met de gemeente). Hans Klok 

niet naar Den Bosch komen. Hans Klok heeft overigens

de rand van de 

lopen. Ook mensen 

konden er niet langs. Verder 

eetje natuur wat over 

chans het prima 

Waar komt dit 

vermoeden dat bewoners bij het 

aangaven dat de bewoners van de Pettelaarse Schans het 

 

 van der Donk:  

Van Der Donk bedankt de bewoners voor het het delen van de 

aardevol om mee te nemen in het bepalen van 

evenementenkalender worden 

Er is geen sprake van een her- 

Het maximaal aantal 

rvaring blijkt dat de 50 

geluidsevenementen, 

geluidsversterking van bijvoorbeeld een 

Wellicht is dit geweest tijdens 

hebben plaatsgevonden, welke ook 

. Echter, een demonstratie valt niet 

Demonstraties konden afgelopen jaar niet in de 

1,5m maatregel. De drukte 

moest zich veilig 

rotesten niet in binnenstad kon 

is gezocht naar een andere locatie tijdens de coronatijd dat 

de Pettelaarse Schans.  

is nooit sprake geweest dat daar een 

de heer Klok heeft 

een geschikte locatie aan 

direct afgeraden. Het 

daar zijn ze niet uitgekomen 

gemeente). Hans Klok 

overigens zelf de 



 

 

publiciteit gezocht

nog niks bekend was

 

 De gemeente 

Er wordt ook gekeken naar 

andere verschillende plekken voor grootschalige 

Hertogenbosch

betreft niet alleen organisatoren van buitenaf, maar ook veel b

lokale ondernemers

 

 Ten tijde van 

bekend. Alleen gegevens zoals 

nodig is, zijn bekend

stadium, alvorens de vergunning daadwerkelij

wettelijk kaders worden 

 

 Pettelaarse Schans

per dag. De prijs is een p

de Wethouder.

 

 Tot wanneer

herziening. 

herziend wordt

gedaan met 

stadbestuur ma

 

 Met betrekking tot de communicatie 

verantwoordelijkheid bij de

gemeente hier 

publiekskanalen tijdig te co

organisator om te informeren. 

meer in acht 

geschonken aan het

 

 Het zomertheater past 

jaar. Dit (en vorig jaar) 

maanden verleend. Het 

hier goed aan gehouden.

ingediend en

Verder heeft de organisatie veel gedaan aan de inkomende klachten.

overkapping van de zomertheater is bewust gekozen. De draaiing van de 
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publiciteit gezocht (en dat is zijn goed recht), terwijl er bij de gemeente 

niks bekend was.  

emeente probeert wel degelijk mee te denken met de evenementen

Er wordt ook gekeken naar Autotron, Engelermeer, Brabanthallen

verschillende plekken voor grootschalige evenementen. 

Hertogenbosch is een interessante stad voor grote organisatoren

betreft niet alleen organisatoren van buitenaf, maar ook veel b

ondernemers. 

Ten tijde van een aanvraag bij de gemeente zijn nog niet alle details 

bekend. Alleen gegevens zoals soort evenement, datum, 

zijn bekend.  De details worden pas bekend tijdens 

stadium, alvorens de vergunning daadwerkelijk wordt aangevraagd. De 

ettelijk kaders worden dan door de gemeente bekeken. 

Pettelaarse Schans (en Parade) zijn A locaties, het huurtarief is

De prijs is een politieke afweging en dit is meer

ethouder. 

Tot wanneer is het beleid geldig? Het beleid is geldig tot moment van

herziening. De gemeenteraad gaat hierover en bepaald wanneer deze 

herziend wordt. Een volgende herziening van het beleid wordt samen 

gedaan met de inwoners. Hierbij wordt input meegenomen, 

stadbestuur maakt uiteindelijk de afweging.  

Met betrekking tot de communicatie van de evenementen 

verantwoordelijkheid bij de organisator. Per komend jaar wil 

hier ook meer mee moeien, bijvoorbeeld via de 

ubliekskanalen tijdig te communiceren. Verder blijft het 

organisator om te informeren. Ook zal de op- en afbouw en soundcheck 

meer in acht worden genomen. Komend jaar zal meer aandacht

geschonken aan het geluid in de middagen. 

omertheater past in ieder geval niet meer in het beleid

(en vorig jaar) jaar is bij uitzondering een vergunning van 

verleend. Het zomertheater heeft zich – ondanks het overlast 

goed aan gehouden.  Bij extra shows is telkens een aanvraag 

ingediend en er zijn ook aantal extra shows door de gemeente afgeketst

Verder heeft de organisatie veel gedaan aan de inkomende klachten.

overkapping van de zomertheater is bewust gekozen. De draaiing van de 

, terwijl er bij de gemeente 

met de evenementen. 

, Brabanthallen en 

evenementen. ‘s-

organisatoren. Het 

betreft niet alleen organisatoren van buitenaf, maar ook veel betrokken 

gemeente zijn nog niet alle details 

datum, soort plek wat 

De details worden pas bekend tijdens een later 

k wordt aangevraagd. De 

ken.  

het huurtarief is 300 EURO 

meer het terrein van 

tot moment van 

en bepaald wanneer deze 

olgende herziening van het beleid wordt samen 

ierbij wordt input meegenomen, maar het 

evenementen ligt de 

organisator. Per komend jaar wil de 

, bijvoorbeeld via de 

blijft het ook aan de 

en afbouw en soundcheck 

meer aandacht worden 

in het beleid van volgend 

is bij uitzondering een vergunning van 2 

ondanks het overlast – 

een aanvraag 

gemeente afgeketst. 

Verder heeft de organisatie veel gedaan aan de inkomende klachten. De 

overkapping van de zomertheater is bewust gekozen. De draaiing van de 



 

 

tent heeft ook positief effect gehad met betrekking tot 

veel moeite gedaan om de punten van vorig jaar mee te nemen, 

waaronder 

koepel. De geluidsman heeft ook tijdens constatering van een geluidslek 

een vrachtwagen neergezet als muur. De o

Bewoners bevestigen ook d

probeerde 

moment heeft het 

bellen. De hee

evenement

shows. Er komen

Volgend jaar 

voortgezet.

worden ingediend. 

 

 Het Smakenr

beleidskader

beleid voor de B

Bossche Zomer

 

 Het geluid en daardoor het podium moet 

een evenement 3

neergezet. 

Der Donk geeft aan dat dit in 

podium over het hoofd 

 

 Hoe zit het met 

verantwoordelijk voor 

bedrijven door 

bureaus moeten worden ingeschakeld. 

onderzoek 

de bedreigde diersoorten. 

 

 Vorige week 

het volgende naar voren gekomen

weer jaarlijks toegestuurd. Bezwaar k

Tijdens het gesprek is u

aangepakt. 

een evenement 

evenement
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tent heeft ook positief effect gehad met betrekking tot 

veel moeite gedaan om de punten van vorig jaar mee te nemen, 

waaronder dus het gebruik van een andere tent in de vorm van een 

koepel. De geluidsman heeft ook tijdens constatering van een geluidslek 

een vrachtwagen neergezet als muur. De organisator was erg pro

Bewoners bevestigen ook dat de organisator de klachten serieus nam en 

 te helpen. Echter, het geluidsoverlast bleef en op een gegeven 

moment heeft het dan ook geen zin meer om de organisator te blijven 

heer Van Der Donk geeft aan dat er een 

evenementencoördinator is die bij mensen thuis is geweest tijdens de 

komen dus collega’s op locatie tijdens de show.

olgend jaar zal het zomertheater niet op dezelfde manier 

voortgezet. Er zal geen aanvraag voor een soortgelijke evenement 

worden ingediend.  

makenrad valt niet onder een evenement. Dit valt onder een a

beleidskader die in het leven is geroepen i.v.m. corona, namelijk het 

beleid voor de Bossche Zomer. Nu wordt geëvalueerd of volgend jaar 

omer, inclusief een Smakenrad, komt. Hier gaat 

en daardoor het podium moet naar de A2 gericht 

evenement 3 podiums staan, dan moeten deze in een bocht

. Voorzitter geeft aan dat dit ook wordt gedaan. 

geeft aan dat dit in 2019 (bij het Paradijs van het 

over het hoofd is gezien. Dit is eenmalig geweest

Hoe zit het met het herstel van de natuur? De organisator is 

verantwoordelijk voor het herstel van het terrein. Er zijn g

bedrijven door de gemeente, die kunnen bemiddelen. Onafhankelijke 

moeten worden ingeschakeld. De gemeente controleert of 

onderzoek degelijk wordt uitgevoerd. Hierin wordt ook gekeken naar 

bedreigde diersoorten.  

Vorige week tijdens het gesprek met de Wethouder en 

het volgende naar voren gekomen. Het evenementenkalender w

jaarlijks toegestuurd. Bezwaar kan hier tegen worden ingediend. 

Tijdens het gesprek is uitgekomen dat dit anders moest worden 

aangepakt. Vanaf heden zal vooraf een gesprek worden aangegaan

evenement wordt aangemeld. Er wordt dan meteen gekek

evenement wel/niet goed is voor de Pettelaarse Schans. 

tent heeft ook positief effect gehad met betrekking tot het geluid. Er is 

veel moeite gedaan om de punten van vorig jaar mee te nemen, 

het gebruik van een andere tent in de vorm van een 

koepel. De geluidsman heeft ook tijdens constatering van een geluidslek 

rganisator was erg pro-actief. 

de organisator de klachten serieus nam en 

en op een gegeven 

de organisator te blijven 

coördinator is die bij mensen thuis is geweest tijdens de 

collega’s op locatie tijdens de show. 

niet op dezelfde manier worden 

soortgelijke evenement 

Dit valt onder een aparte 

, namelijk het 

of volgend jaar een 

komt. Hier gaat de politiek over. 

gericht zijn. Als er bij 

n een bocht worden 

Voorzitter geeft aan dat dit ook wordt gedaan. De heer Van 

aradijs van het Zuiden), een 

Dit is eenmalig geweest.  

natuur? De organisator is 

Er zijn goedgekeurde 

bemiddelen. Onafhankelijke 

emeente controleert of het 

ok gekeken naar o.a. 

ethouder en de Wijkraad is ook 

venementenkalender wordt 

n hier tegen worden ingediend. 

itgekomen dat dit anders moest worden 

worden aangegaan als er 

Er wordt dan meteen gekeken of het 

Pettelaarse Schans. Hierdoor kan 



 

 

vooraf aan tafel 

toezien.  

                                                                                                                             

3.  Homeruspad.                                                                                                                  

   

Dit probleem speelt al een lange tijd.

rijden veels te hard.

rollators, slechtziende bejaarden etc. 

de gemeente om het zandpaadje voorbij de bomen (1,5

bomen), vlakbij het water, 

tankstation beginnen

De volgende stap is om te kijken of

bomen. Als alles 

kunnen realiseren. 

 

De aanwezige bewoners vinden het een slecht idee. De grootste reden is dat 

de doorgang voor de hardrijdende scooters e

wordt gemaakt. 

 

Er moet door de verkeersdeskundige juist meer gekeken worden naar het 

volgende: 

 

- Handhaving. Waarom wordt er niet/nauwelijks gehandhaafd? 

- Waarschuwingsborden. 

weggehaald? 

- Deels afzetten van het pad

wordt belemmerd. Dit kan ook d.m.v. bijvoorbeeld bloembakken.

- Is er al naar de mogelijkheid gekeken om het alleen een 

wandelpad

(verhoging 30cm in 1995). Reden? Dat het pad anders weg 

- Of een goed handhavingsbeleid? Geen scooters en brommers! 

 

Het voorstel van het tegelpad

verkeersdeskundige volgende keer naar de 

   

  Ook erg belangrijk!!

Kan van de Pettelaarseweg een 30 km gebied 

voor de Zuiderparkweg.

 

Ook hiervan willen de bewoners graag input van de verkeersdeskundige. 
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ooraf aan tafel worden gezeten i.p.v. dat er sprake is van 

                                                                                                                                                                       

Homeruspad.                                                                                                                  

Dit probleem speelt al een lange tijd. Scooters, brommers en soms motoren 

rijden veels te hard. Deze zijn levensgevaarlijk voor o.a. mensen in rolstoel, 

rollators, slechtziende bejaarden etc. Er is een optie binnengekomen vanuit 

de gemeente om het zandpaadje voorbij de bomen (1,5 meter van de 

bomen), vlakbij het water, te maken. Het tegelpad zal dan vanaf het 

beginnen. Dit kan er komen met goedkeuring van 

olgende stap is om te kijken of het ook mogelijk is i.v.m. wortels van de 

alles positief is, dan zal gemeente budget vrijmaken om dit te

realiseren.  

bewoners vinden het een slecht idee. De grootste reden is dat 

de doorgang voor de hardrijdende scooters en brommers juist gemakkelijker 

wordt gemaakt.  

Er moet door de verkeersdeskundige juist meer gekeken worden naar het 

Handhaving. Waarom wordt er niet/nauwelijks gehandhaafd? 

Waarschuwingsborden. Waarom is het bordje ‘niet brommen’ 

weggehaald? Kan deze terugkomen? 

fzetten van het pad, zodat toegang voor scooters/brommers 

wordt belemmerd. Dit kan ook d.m.v. bijvoorbeeld bloembakken.

Is er al naar de mogelijkheid gekeken om het alleen een 

wandelpad/zandpaadje van te maken? Let op: Het pad l

(verhoging 30cm in 1995). Reden? Dat het pad anders weg 

Of een goed handhavingsbeleid? Geen scooters en brommers! 

van het tegelpad komt van de verkeersdeskundige af. Kan de 

verkeersdeskundige volgende keer naar de vergadering komen

belangrijk!! 

Pettelaarseweg een 30 km gebied worden gemaakt? Dit

voor de Zuiderparkweg. Er wordt hier veel te hard gereden!

Ook hiervan willen de bewoners graag input van de verkeersdeskundige. 

dat er sprake is van achteraf 

                                                                                                                                                                       

Homeruspad.                                                                                                                                                      

Scooters, brommers en soms motoren 

Deze zijn levensgevaarlijk voor o.a. mensen in rolstoel, 

ngekomen vanuit 

meter van de 

vanaf het 

et goedkeuring van de bewoners. 

mogelijk is i.v.m. wortels van de 

positief is, dan zal gemeente budget vrijmaken om dit te 

bewoners vinden het een slecht idee. De grootste reden is dat 

n brommers juist gemakkelijker 

Er moet door de verkeersdeskundige juist meer gekeken worden naar het 

Handhaving. Waarom wordt er niet/nauwelijks gehandhaafd?  

Waarom is het bordje ‘niet brommen’ 

, zodat toegang voor scooters/brommers 

wordt belemmerd. Dit kan ook d.m.v. bijvoorbeeld bloembakken. 

Is er al naar de mogelijkheid gekeken om het alleen een 

ad ligt wat hoger 

(verhoging 30cm in 1995). Reden? Dat het pad anders weg valt.  

Of een goed handhavingsbeleid? Geen scooters en brommers!  

verkeersdeskundige af. Kan de 

vergadering komen? 

worden gemaakt? Dit geldt ook 

te hard gereden! 

Ook hiervan willen de bewoners graag input van de verkeersdeskundige.  



 

 

 

4.  Rondvraag. 

   

- Is er behoefte dat 

Datum van de volgende vergadering 

Wethouder heeft aangegeven dan aanwezig te kunnen zijn. Het betreft 

dus niet een gebruikelijke dinsdag.

 

Locatie wordt nog bekend gemaakt. 

Facebook, dan

 

- Kan ook een verkeersdeskundige aanwezig zijn? 

dit gaat lukken.

 

- Is de wijkagent

t/m zondag

snelweg naar de eerste rotonde 

betreft grote zwarte auto’s

Een bewoner

echter niet aanwezig op de vergadering

 

- Is er al bekend wat met de Roos gaat gebeuren? Nee. 

 

5.  Sluiting uiterlijk 21.45 uur.
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Is er behoefte dat de volgende keer de Wethouder aanwezig

van de volgende vergadering wordt dan woensdag 8 december

Wethouder heeft aangegeven dan aanwezig te kunnen zijn. Het betreft 

een gebruikelijke dinsdag. 

Locatie wordt nog bekend gemaakt. Hou hierbij goed de website, 

Facebook, dan wel de nieuwsbrief in de gaten. 

Kan ook een verkeersdeskundige aanwezig zijn? Wijkraad gaat kijken of 

dit gaat lukken. 

ijkagent vandaag aanwezig? Dit in verband met de v

t/m zondag straatraces die aan de gang zijn. Dit begint vanaf de 

naar de eerste rotonde via de Senecalaan en weer terug

grote zwarte auto’s (Mercedes, Porsche, Audi’ s, etc.)

Een bewoner heeft er vaak over gebeld met de wijkagent. 

echter niet aanwezig op de vergadering 

ekend wat met de Roos gaat gebeuren? Nee.  

Sluiting uiterlijk 21.45 uur. 

aanwezig is? Ja! 

woensdag 8 december, de 

Wethouder heeft aangegeven dan aanwezig te kunnen zijn. Het betreft 

Hou hierbij goed de website, 

Wijkraad gaat kijken of 

vandaag aanwezig? Dit in verband met de vrijdagavond 

straatraces die aan de gang zijn. Dit begint vanaf de afrit 

en weer terug. Het 

(Mercedes, Porsche, Audi’ s, etc.) en motoren. 

wijkagent. De wijkagent is 

 


