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Notulen Openbare Wijkraadvergadering 

 

Datum : 6 maart 2018 

 

Aanwezige wijkraadsleden 

 

 

Afwezige wijkraadsleden 

: 

 

 

: 

Gerard Schouten, Jacques van Dijk, Ingeborg 

Fick, Trude Baert, Frans Baert, Phyllis Winkens 

 

Maartje Waarts 

 

Gast(en) 

 

: Freya Macke en Yvonne Verschuren 

 

Wijkmanager : 

 

Marie Louise Claessens 

Beheer Openbare Ruimte 

 

: - 

Politie Brabant-Noord : Raymond van der Heijden (wijkagent) 

 

Stadstoezicht : - 

 

Politieke partijen : - 

 

Bezoekers : 40 

 

Brabants Dagblad : - 

 

 

 

1. Opening 

 

Om 20.00 opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen 

welkom.  

 

2. Vaststellen Notulen 12 augustus 2017  

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen.  

 

3. Evaluatie van actiepunten naar aanleiding van vorige vergadering  

 

De wijkschouw is de vorige keer niet doorgegaan als gevolg van het weer. Wel 

zijn er veel aandachtspunten binnengekomen die zijn besproken op de betreffende 

vergadering.  

 

Er is hard gewerkt om alle ingebrachte actiepunten individueel te beantwoorden 

aan de inzenders. De voorzitter vraagt of het zin heeft om alles na te gaan, gelet 

op de omvang. Er wordt besloten om de grote lijnen door te lopen.  

 

Grote lijn: alle actiepunten zijn goed gekomen. Alle mensen hebben bericht gehad 

of bezoek gekregen van de verantwoordelijke personen. De container aan de 

Zuiderparkweg wordt 180 graden gedraaid, de armaturen van de lichtmast aan de 

Hertog Hendrikweg wordt vervangen. Er was opgemerkt dat de lichtmasten aan 

de Meerendonk een allegaartje was van verschillende soorten. Dit is echter geen 

mengeling: het zijn twee types met verschillende kleur en hoogte.  

 

In de Ruisbroekstraat heeft zo’n 5/6 jaar geleden veel vrachtverkeer gereden 

waardoor de weg is verzakt, met bijvoorbeeld een rollator is dit heel vervelend 

lopen. Daar is navraag naar gedaan, maar herstel heeft (nog) geen prioriteit. 

Gevraagd wordt wanneer dit wel prioriteit gaat krijgen. Antwoord daarop is dat 



2 

 

het met groot onderhoud volledig opnieuw bestraat gaat worden. In het komende 

planjaar is dat nog niet aan de beurt. Er wordt opgemerkt dat dit tegen de 

afspraak is die destijds is gemaakt. Rinus zal daar contact over opnemen. Dit 

geldt ook voor het pleintje van Zayaz. De wijkmanager gaat dit weer aanhalen. 

 

Bezoekerskaartjes: dit probleem is nog niet opgelost. Aan het begin van de 

Pettelaarseweg staan auto’s met stapels bezoekerskaartjes geparkeerd. Wanneer 

wordt Zuid ingedeeld in twee zones? Wijkmanager geeft aan dat het parkeren op 

korte termijn gedigitaliseerd zal gaan worden. De ervaring met andere wijken 

leert dat dit het probleem zeer waarschijnlijk gaat oplossen. Wanneer dit precies 

wordt ingevoerd is nog niet bekend.  

 

Op de Zuiderparkweg wordt veel te hard gereden. Dat is nog niet veranderd. De 

wijkagent gaat nog langs bij de personen die dat hebben ingebracht als 

aandachtspunt.  

 

Er waren ook veel vragen gesteld voor de verkeersdeskundige. Deze mensen 

hebben allemaal antwoord gekregen van de verkeersdeskundige.  

 

4. Mededelingen vanuit het bestuur 

 

Aanstaande vrijdag en zaterdag (11 en 12 maart jl.) is het NL Doet. Vanuit de 

Huiskamer wordt opgeroepen om te komen helpen. Bij de BBS is natuureducatie. 

BAG en de gemeente leveren ook sponsoring aan deze initiatieven.  

 

5. Groene daken  

 

Gast is Freya Macke, beleidsadviseur water van de gemeente.  

 

Er wordt een presentatie gegeven namens de gemeente. Gevolg van de 

klimaatverandering is dat het steeds harder gaat regenen, maar dat het ook 

steeds heter wordt. Rendement van zonnepanelen op groene daken is ook enkele 

procenten beter dan zonder groen dak.  

 

De gemeente promoot ‘groene daken’. De kosten van een groen dak zijn zo’n € 25 

- € 50 per m2. De gemeente subsidieert € 25 per m2. Vanuit het Prins Bernhard 

Cultuurfonds kun je extra subsidie krijgen als je het samen met anderen doet. 

Ook het waterschap levert subsidie.  

 

Via https://droomstaddenbosch.nl/droomlocatie/detail/exlbgvphdw15 is meer 

informatie te vinden over het doel van de gemeente ten aanzien van groene 

daken. Meer informatie: https://www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken.html  

 

6. Buurtteam  

 

Het Buurtteam geeft een presentatie. Het team is er voor alle bewoners van Zuid. 

Samenwerking van Juvans, Divers en MEE. Als je iets wil doen voor de buurt, als 

je je zorgen maakt over je buren, kun je je wenden tot het buurtteam.  

 

Het buurtteam gaat op huisbezoek. Ook als mensen alleen zijn kunnen ze zich tot 

het buurtteam wenden, ook bijvoorbeeld voor hulp met het invullen van papieren. 

Er is ook een klussendienst voor kleine dingen in huis.  

 

Ook voor zaken zoals verslaving kun je je wenden tot het buurtteam.  

 

Het buurtteam biedt basisondersteuning in de wijk en is te bereiken via het 

Wijkplein.  
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Bij het Wijkplein kun je terecht voor informatie en advies. Heb je meer nodig: dan 

ga je naar het buurtteam. Wordt het nog ingewikkelder, dan naar het sociale 

wijkteam. Maar je begint bij het Wijkplein.  

 

7. Rondvraag  

 

o Vraag voor de groenman: Op het grasveld naast de Roos staan veel auto’s op het 

gras geparkeerd. Voorheen lagen daar boomstammetjes zodat auto’s niet op het 

gras konden parkeren. Die zijn weggehaald. Kunnen die terugkomen? 

 Het is niet bekend waarom deze zijn weggehaald. De vraag wordt doorgegeven 

aan de verantwoordelijke persoon.  

 

o Een gedeelte van de Zuiderparkweg heeft geen trottoir. Het betreft een stukje van 

50 meter, het houdt op bij de Wagnerlaan. Is het mogelijk om dit trottoir door te 

trekken naar de Geert Grotestraat? In de avond moet je anders door een donker 

park lopen.  

 Er wordt aangegeven dat men om zou kunnen lopen, om zodoende toch op het 

trottoir te blijven lopen. De vraag wordt doorgegeven aan verantwoordelijke 

persoon.  

 

o Er wordt nader uitleg gegeven over NL Doet in de Huiskamer. Er is ook budget 

ontvangen van de wijk- en buurtgelden.  

 

o Vraag over papiercontainer. In de flat staat een container die de bewoners zelf 

naar buiten moeten brengen. Die container is erg zwaar en als hij wordt vergeten, 

dan wordt hij dus niet geleegd. Aan de Hertog Hendriksingel staat een vaste 

container buiten. Is dat ook mogelijk? 

 Wijkmanager gaat dit uitzetten.  

 

o Bomen in het Zuiderpark: compliment omdat er nadat bomen die zijn omgevallen 

bij de laatste storm, de dag erna gelijk nieuwe bomen werden geplant. Daarbij 

ook de opmerking: de bomen die door een storm vorig jaar zijn omgevallen zijn 

nog steeds niet vervangen?  

 

o Werkzaamheden Lambooybrug: kunnen fietsers en voetgangers daar nog wel over 

tijdens de werkzaamheden?  

 De brug wordt niet afgesloten voor voetgangers en fietsers tijdens de 

werkzaamheden. Er worden fietsstroken aangelegd.  

 

o Heeft het bestuur meer informatie over de Zuiderschans en winkels in 

Zuiderpassage?  

 Geen nieuw nieuws. Nog twee jaar Zuiderschans, dan wordt het afgebroken en 

komt er een nieuwe. Over de Zuiderpassage is ook geen nieuws. 

 

o Kruispunt Pettelaarseweg/Zuiderparkweg: het afslaand verkeer heeft vaak geen 

erg in de voetgangers/voetgangers die ook groen hebben. In de gemeente 

Apeldoorn hebben ze een mooi systeem. Kruispunt is op de schop geweest, 

vraagsteller vindt dit weggegooid geld.  

 Er staat wel een bord. In de hele stad gaan de stoplichten in dit soort situaties 

tegelijk op groen. De situatie is weliswaar verwarrend, maar daardoor gaan 

bestuurders wel langzamer rijden en letten ze beter op. Het is iets van de 

gemeente. Voorzitter is het er niet mee eens dat het weggegooid geld is, situatie 

is wel degelijk verbeterd ten opzichte van de oude situatie. Het verkeer stroomt 

veel beter door dan voorheen.  
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o Op Zuiderparkweg wordt veel te hard gereden. Dit is vaak gemeld, maar er 

gebeurt niets. Kan er geen flitspaal komen?  

 Wijkagent geeft aan dat er daar geen flitspaal zal komen. Daar gaat de gemeente 

over. Er wordt weliswaar hard gereden, maar er gebeuren (gelukkig) eigenlijk 

nooit ongelukken. Daarom zal er geen flitspaal geplaatst worden.  

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur, dankt iedereen voor zijn of haar 

inbreng en hoopt allen weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 5 juni 

2018. 


