
Ontwikkelen van twee nieuwe woonbootlocaties 
 

Gemeente ’s-Hertogenbosch is bezig met het ontwikkelen 

van twee nieuwe woonbootlocaties, namelijk aan de Van 

Veldekekade en op de Rosmalense plas. Aanleiding voor 

het ontwikkelen van beide locaties is de noodzaak tot het 

bieden van alternatieve locaties voor de boten aan de Ert-

veldplas. Het gebruik van de Ertveldplas door woonboten 

is eindig en daarom worden er alternatieven geboden.  

Er is veel animo voor de locatie aan de Van Veldekekade 

en hier zullen ongeveer 12 boten komen te liggen. Het gaat 

dan over het stuk tussen Sluis 0 en de Lambooijbrug. De 

gemeente is momenteel bezig met het uitwerken van het 

ontwerp voor de nieuwe woonbootlocaties. Dit wordt ge-

daan in een participatietraject met toekomstige bewoners 

en andere belanghebbenden zoals gebruikers en omwonen-

den. In eerste instantie wordt daarbij contact gezocht met 

vertegenwoordiging van de omwonenden in de vorm van 

de wijk- of bestuursraad. Voor de locatie aan de Van Vel-

dekekade is inmiddels gesproken met de wijkraad Zuid en 

de buurttafel Eikendonk. In een later stadium van het pro-

ces, wanneer er een concept ontwerp klaar is, zullen de om-

wonenden betrokken worden.  

Voor wat betreft de tijdsplanning is het zo dat voor beide 

locaties een bestemmingsplanprocedure doorlopen moet 

worden. Het streven is om deze procedure eind 2018 te 

starten en de verwachting is dat deze procedure zeker een 

jaar zal duren. Na het doorlopen van deze procedure kan 

gestart worden met het inrichten van de locaties.  

 

Programma Seniorenmiddagen 2018-2019 

 
Onder de vlag van Stichting Wijkraad Zuid heeft de Com-

missie Seniorenmiddagen ’s-Hertogenbosch  Zuid weer een 

programma weten samen te stellen met diverse onderwer-

pen op verschillende gebieden. In dit programma treft u 

zeven presentaties aan die in de komende maanden gehou-

den zullen worden. De diverse onderwerpen zijn uitgezocht 

en voorbereid, rekening houdend met actualiteit en interes-

se van senioren. De sprekers worden uitgekozen op grond 

van deskundigheid, spreekvaardigheid en presentatie.  

 

Plaats:      SCC “In de Roos” Zuiderparkweg 282  

                 ‘s-Hertogenbosch. 

Wanneer: de eerste woensdag van de maand, behalve in            

       januari: de tweede woensdag. 

Tijd:       14.30 uur tot 16.30 uur. 

Periode:    van oktober tot en met april. 

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

       de pauze.  
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Verschijnt 4 keer per jaar 

voor bewoners van Zuid 

Openbare wijkraadvergadering 11 september 

Energiebesparing, duurzame energie en energielandschap zal worden toege-

licht door Frank Duenk en Erwin Bosch van de Gemeente. Fossiele energie zoals 

aardgas en steenkool heeft z’n langste tijd gehad. We gaan over op duurzame ener-

gie. Wat betekent dat voor 's-Hertogenbosch en wat betekent dat voor de wijk? 

O.a. veel betere isolatie van huizen en andere gebouwen, zonnepanelen op het dak 

en op termijn wordt aardgas afgeschaft. Maar ook windmolens en zonnepanelen-

velden worden een deel van het landschap rond de stad. Hoe dat er over 30 jaar uit  

ziet, dat weten we nog niet, maar de eerste stappen worden gezet. Frank Duenk en 

DINSDAG  11 SEPTEMBER 2018  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

Erwin Bosch van de gemeente vertellen wat de stand van 

zaken is. En wat u kunt doen en hoe u kunt meedenken.  

  

Zuid Rommelt op 9 september weer in de Zui-

derpassage 

De creatieve en rommelmarkt ‘Zuid Rommelt’ is inmid-

dels een traditie geworden in de Zuiderpassage. Ook in 

de nazomer is er weer een editie en wel op 9 september, 

van 10.30 tot 16.00 uur. Uiteraard is de toegang gratis. 
De Zuiderpassage is inmiddels weer een levendig handels-

centrum geworden en dat is ook bij Zuid Rommelt te mer-

ken. Daar waar mogelijk doen bedrijven én bewoners mee 

aan de markt. De organisatie, die de promotie van de Zui-

derpassage hoog in het vaandel heeft staan, heeft vanaf de 

start de markt laagdrempelig gehouden en werkt zonder 

winstoogmerk. En dat betekent dat een grote kraam van 4 

meter (mét bovenluifel!) nog altijd maar 20 euro kost. Wie 

zich vóór 15 augustus aanmeldt om een of meerdere kra-

men te huren, betaalt dat lage bedrag. Daarna moet (mits 

nog beschikbaar) 25 euro betaald worden. 

Mensen die zelfgemaakte objecten willen verkopen of hun 

kelder of zolder willen opruimen, kunnen zich met een 

mailtje aanmelden bij zuidrommelt@gmail.com. Ook deze 

keer geldt weer: vol is vol. Mensen die bij de voorjaars-

markt geen kraam meer konden huren, hebben inmiddels 

bericht gehad om zich zo spoedig mogelijk in te schrijven. 

 

 



 

WOENSDAG  3 OKTOBER  2018 
                               Ton Graus: 

                    “Terug op de Bossche Markt” 
In deze presentatie wordt een drieluik geopend over het hart 

van onze stad. Het linker-luik: Wat is er terug! Het puthuis 

en het Onze-Lieve-Vrouwehuisje. Ton geeft achtergronden 

waarom voor deze uitvoering is gekozen. Het midden-luik: 

Terug in de geschiedenis van de stad en het centrum ‘de 

Markt’.  

Het rechter-luik: Wat moet er terug op de plaats van de in-

gestorte panden, Markt 31 en 33? Een experiment onder 

Boschlogen met antwoorden op deze vragen! 

Dit drieluik levert voor geïnteresseerden stof tot nadenken 

en discussie! 

Ton Graus: stadsgids, schrijft momenteel de geschiedenis         

van Boschlogie,                           

Stadsarchief, Monumentenzorg, v/h rondleider JBAC. 

 

WOENSDAG  7 NOVEMBER  2018 
                                Tom Seebregts: 

                                 Oezbekistan 
De lezing deze middag gaat over een Turks land, over rijk-

dom van oude handelsplaatsen aan de zijderoutes, over ste-

den waar ze in iedere straat een koranschool hadden, over 

Djengis Khan en Timoer Lenk, over kastelen in het zand en 

over een vrouw die 40 jurken tegelijk aantrok, maar ook 

over een harde politiestaat waar je lastig in komt, over grote 

ecologische rampen, over de Sovjet Unie, over IS en hoe 

het is om op eigen houtje door dit land te reizen. 

Tom Seebregts is stedenbouwkundige. Hij houdt van het 

leven van alledag. 

En het mooie is ondenkbaar zonder het lelijke. Daarom be-

staan zijn reisverslagen niet alleen uit toeristische kiekjes. 

 

WOENSDAG  5 DECEMBER  2018 
                                 Cees Hollenberg: 

                                Mahler en zijn tijd 

Gustav Mahler was in zijn tijd vooral bekend als dirigent 

o.a. in Wenen en Amerika. Zijn composities werden vooral 

uitgevoerd door Mengelberg in Nederland en in Duitsland 

door Richard Strauss. Door zijn huwelijk met de geëmanci-

peerde Alma Schindler omringde Mahler zich ook met kun-

stenaars, schrijvers en filosofen.  

In deze lezing laat Cees u gedeeltes uit zijn symfonieën en 

zijn liederen horen. Een middag vol prachtige muziek! 

Cees Hollenberg studeerde Musicologie en Schoolmuziek 

en was 35 jaar werkzaam in het muziekonderwijs.  

In zijn lezingen ‘Inzicht in Muziek’ wil hij de betovering 

van de muziek inzichtelijk maken door te wijzen op vorm en 

instrumentatie. Dit alles met de nodige dosis humor. 

 

 

 
Verslag OpenbareWijkraadvergadering 05-06-2018 
 

Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    

      Baert, Frans Baert,   

      Ingeborg Fick en Maartje 

      Waarts   

  

Afwezige wijkraadsleden    :   Jacques van Dijk, Marie-

       Clair van Dijk en Phyllis 

       Winkens 

 

Gast                                       :  Ben van Bennekom, Lucht

         wacht Den Bosch en Roel  

          van der Groes en Saskia van 

          Wijk, Project senioren en 

          veiligheid 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 

Beheer Openbare Ruimte   :   Jasper Maas 

 

Politie Brabant-Noord   :   - 

 

Stadstoezicht                        :   - 

 

Politieke partijen                 :   - 

 

Bezoekers                             :   50 

 

Brabants Dagblad                :   -    

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering en heet iedereen welkom. 

   

2. Vaststellen Notulen 06-03-2018 

 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Evaluatie van actiepunten naar aanleiding van 

vorige vergadering  
 

Verzakkingen in het pleintje in de Van Ruusbroecstraat.  

Uitgezet bij de aannemer. Twijfel of het niet bij het grond-

gebied van Zayaz hoort.  
 

Boomstammetjes op het grasveld naast In de Roos zijn weg-

gehaald. Deze zijn terug geplaatst. 

 

Gedeelte Zuiderparkweg heeft geen trottoir. Dit is doorgege-

ven aan de verkeersdeskundige. 

 

Er bestaan vragen over het plaatsen van papiercontainers. 

De afvalstoffendienst wordt uitgenodigd voor de volgende 

vergadering om vragen van bewoners te beantwoorden. 

 

4.  Mededelingen 

 

Documentatie betreffende het project “Dichter bij de koffie” 

is binnengekomen. Tijdens de rondvraag wordt er uitleg ge-

geven hierover.  

 

16 juni is er een open dag bij BBS Zuid van 12:00-16:00 

uur. 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 11 september 2018 

dinsdag 11 december 2018 

dinsdag 5 maart 2019 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

- Controleer regelmatig of u alles nog heeft. Mocht u wel 

spullen kwijt zijn, is het makkelijker te bepalen waar u ze 

kwijt ben geraakt. 

  
4 Valpreventie 

Elke 4 minuten moet een oudere naar de SEH na een val.  De 

meeste vallen gebeuren in huis, op de (vaste) trap. Valpartij-

en ontstaan door (slechte) gezondheid, gedrag en onveilige 

situaties.  

Blijf bewegen: gebruik een hulpmiddel daar waar nodig.  

Ga bij klachten naar de huisarts. 

Let op goed schoeisel.  

Let op losse snoeren en kleedjes. 

Creëer voldoende loopruimte in huis.  

Gebruik in de badkamer steunbeugels (deze zijn er ook 

“mobiel”om bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie), antis-

lipmatjes en/of een douchestoel.  

Plaats trapleuningen.  

Let op drempels.  

Zorg voor voldoende verlichting.  

Vervang kapotte stoeptegels zo snel mogelijk.  

Verwijder mos/bladeren.  

Geen tassen aan uw fietsstuur hangen.  

Voor extra informatie kan de huisarts u doorverwijzen naar 

de valpoli van het JBZ.  

Voor kleine klusjes in huis kunt u hulp inroepen via het wijk-

plein (BBS Zuid) Voor informatie: socialekaart073.nl 

 

Er komt een nieuw project van politie, KBO, Rode Kruis en 

brandweer. Zij gaan gezamenlijk een groep mensen trainen, 

welke veiligheidsscans uit kunnen voeren bij mensen thuis.   

  

7. Rondvraag 

 

- “Dichter bij de koffie” start in september. Begeleiding door 

Gretha Goettsch. Tien bijeenkomsten bij In de Roos. Aan-

melden of meer informatie: gmgoettsch@gmail.com of  

(073) 6446680. 

- Opmerking dat de parkeersituatie bij de Lucaskerk ondui-

delijk is: Dit gebied valt buiten het vergunningengebied en is 

een blauwe zone. 

 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn 

of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de volgende 

vergadering, dinsdag 11 september 2018. 

 

Aanmelden van wijk en buurtevenementen 

 
Laat eens zien wat er in de wijk of in een buurt wordt geor-

ganiseerd. Bij de Bewoners Advies Groep (BAG) wordt re-

gelmatig een financiële bijdrage aangevraagd om een evene-

ment te organiseren. Om een evenement aan te melden ga je 

naar de website van wijkraad zuid.  

www.wijkraadzuid.nl 

Klik vervolgens op de Evenementen Kalender en klik dan 

onderaan de pagina op het envelopje om een evenement aan 

te melden. 

Zo kan iedereen zien wat voor activiteiten er in de wijk 

plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

5. Luchtwacht Den Bosch 

 
Ben van Bennekom is een wijkbewoner en maakt zich zor-

gen over de luchtkwaliteit in de stad. Hij heeft een presenta-

tie gegeven over de situatie en de gevaren in Den Bosch.  

Voor meer informatie: denbosch@luchtwacht.nl 

of 06-41076173. Er is gestart met het ophalen van handteke-

ningen. Bij voldoende handtekeningen kan de petitie “Recht 

op gezonde lucht” aangeboden worden. Aanmelden als 

luchtwachter is mogelijk via bovenstaande contactgegevens.  

  

6. Project senioren en veiligheid 

 
Het KW1C, de politie en Divers hebben de handen ineen 

geslagen om door middel van korte theaterstukjes, senioren 

bewust te maken van gevaarlijke situaties waarin ze terecht 

kunnen komen. 

Na de toneelstukjes volgen er extra uitleg en tips. De vol-

gende situaties zijn vanavond besproken: 

 

1 Babbeltrucs 

Door het binnen laten van onbekenden, loopt u een groot 

risico om hier slachtoffer van te worden. 

- Laat geen onbekende binnen. 

- Gebruik een deurkettinkje om wel contact te kunnen ma-

ken, zonder het risico te lopen dat mensen binnen kunnen 

dringen.  

- Twijfel? Vraag naar identiteitsbewijs en informatie over 

het bedrijf. Geef aan dat u contact op gaat nemen met het 

bedrijf. Vaak schrikt dit de mensen met slechte bedoelingen 

al af.    

 

2 Phishing (mail) 

Hoe kun je deze herkennen? 

- Bedrijven vragen niet om gegevens, vooral geen persoon-

lijke en bankgegevens.                                                               

- Klik niet op links in e-mails.                                                  

- Kijk goed naar het e-mailadres: bijvoorbeeld een mail van 

uw bank met een e-mailadres eindigend op iets anders 

dan .nl is meestal niet te vertrouwen.                                                  

- Klopt de aanhef.                                                                     

- Hoe is het taalgebruik.                                                    

Voor meer informatie: veiliginternetten.nl                                     

Melden van phishing mail: fraudehelpdesk.nl en doe altijd 

aangifte.                                                                             

Check je instellingen van bijvoorbeeld Facebook: Is niet al-

les goed afgeschermd? Zijn uw gegevens goed te gebruiken 

door mensen met slechte bedoelingen?  

3 Diefstal door middel van afleiding. Waar op te letten:        

- Dieven zijn vaak niet alleen.                                                 

- Ze maken gebruik van alle vormen van afleiding: een 

“gezellig” praatje of behulpzaam zijn.                                        

- Houdt zaken als wachtwoorden altijd geheim.                      

- Blijf altijd in de buurt van uw spullen/zorg dat u ze altijd 

ziet.     



Belangrijke telefoonnummers en adressen: 
 

In noodgevallen: 

Politie, Brandweer of GGD 112 

 

Politie ‘s-Hertogenbosch: 

Vogelstraat 41 

5212 VL  ‘s-Hertogenbosch 

Centraal nummer 0900-8844 

 

Wijkagent voor Zuid: 

Raymond van der Heijden 

06-10413623 

 

Wijkplein Nieuw Zuid 

Jac. Van Looystraat 5 

5216 SB  ‘s-Hertogenbosch 

073-8225285 

 

Wijkwerkers van Divers in Zuid  

Bouchra Aatif Afendi  06-46768101 

Anine Vloedgraven  06-30254862 

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch: 

Algemeen nummer: 073-6155155 

Postbus 12345 

5200 GZ  ‘s-Hertogenbosch 

 

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte:  

Wijkteamleider: Jasper Maas 

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 

Dr. Vorstenbosch: tel. 073-6134450 

Dr. Jacobs      : tel. 073-6134450 

Dr. Kistemaker   : tel. 073-6137150 

Dr. Franken      : tel. 073-6133150 

 

De huisartsenpost is bereikbaar op werkdagen van 17.00 tot 

08.00 uur. In het weekend en op feestdagen is er een  

24-uursdienst.   

 

Colofon 
 

Uitgave Stichting Wijkraad Zuid 

Postbus 5036 

5201 GA  ’s-Hertogenbosch    

Oplage 4000 exemplaren 

 

Ontwerp, samenstelling en layout: Gerard Schouten en 

Marleen van den Broek  

 

Nieuwsbrief niet ontvangen of wilt u meerdere exempla-

ren, dan kunt u die ophalen bij: Sociaal-cultureel cen-

trum/lunchcafé In de Roos , Zuiderparkweg 282.                 

Wandelen in de Wijk Zuid-Oost Den Bosch  
 

Na een heerlijke en best wel heel warme zomer, is het goed 

om lekker buiten weer wat actief te zijn met Wandelen in 

de Wijk. Gezellig samen of alleen aan de wandel! U kunt 

uw eigen afstand kiezen. U wandelt wanneer het u uitkomt.  

In Zuidoost Den Bosch zijn 25 kant en klare routes opge-

steld, variërend van 3 tot 10 kilometer. Deze routes hebben 

eenzelfde begin- en eindpunt en leiden u door mooie natuur 

en straten.  

De plattegrond en beschrijving zijn gratis te leen bij de vol-

gende startpunten.  

 Tuincentrum GroenRijk, Graafseweg 244-246a  

 Sociaal Cultureel Centrum De Biechten,  

 Vincent van Goghlaan 1  

 EasyActive, Rijnstraat 224  

 Brede Bossche School Nieuw Zuid,  

 Jac. van Looystraat 5  

 Lunchcafé In de Roos, Zuiderparkweg 282  

 

Zin in een kopje koffie of thee na afloop? Dat kan. Op de 

meeste startlocaties kunt u daarvoor terecht. Zij heten u van 

harte welkom.  

Door zoveel mogelijk te wandelen kunt u een spaarkaart 

vullen. Bij een volle spaarkaart ontvangt u een presentje 

van ´S-PORT.  

Wandelen in een andere wijk kan natuurlijk ook. Voor alle 

startpunten en routes en het gratis downloaden van routes 

zie www.s-port.nl/wandelenindewijk  

Wij wensen u veel wandelplezier!  

Hebt u vragen?  

Neem contact op met José van den Broek, Buurtsportcoach 

Zuidoost  

jm.vandenbroek@s-hertogenbosch.nl of 06-52584108  

LUCHTKWALITEIT OP ZUID 
 

Omdat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van de 

luchtkwaliteit, geeft de werkgroep Luchtwacht  

’s-Hertogenbosch een geactualiseerde voorlichting over de 

situatie op Zuid. Voor veel mensen was het de vorige keer 

schrikken. Gelukkig is de luchtkwaliteit op Zuid niet meer 

zo slecht geweest als op 6 april jl. 

Maar we zijn wel tot de ontdekking gekomen dat de krui-

sing voor het JBZ en andere veel bezochte plekken ook tot 

de knelpunten behoren. Ondertussen is onze 30 Km-wens 

op de binnenring gedeeltelijk vervuld. De rest vertellen wij 

tijdens de avond. Natuurlijk kunt u, na afloop, uw handte-

kening plaatsen op de lijst van de landelijke actie voor 

schone lucht.  
Ben van Bennekom, denbosch@luchtwacht.nl 
 

LUCHTWACHT 

P.S. Om nauwkeurig te kunnen meten zijn we op zoek naar 

een elektronicus die, voor ons met door ons te leveren on-

derdelen, een goede luchtmeter kan samenstellen. 


