Verslag Vergadering Wijkraad Binnenstad/BLB van 11 december 2019
Locatie: Theater Artemis
Aanwezig: ca. 35 personen.
De Wijkraad Binnenstad/Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad belegt volgens goed
gebruik viermaal per jaar een Algemene Ledenvergadering voor de bij haar aangesloten
leden. Deze bijeenkomsten hebben een openbaar karakter, waardoor de gelegenheid
bestaat dat alle bewoners van de binnenstad daarbij aanwezig kunnen zijn.
Zij kunnen zich laten informeren en kunnen zich uiten over uiteenlopende kwesties
aangaande de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch.
Om 20.00 uur heet voorzitter José Schoormans de aanwezigen hartelijk welkom. Allereerst
licht zij het thema van deze avond "Omzien naar Elkaar" nader toe. Vervolgens blijkt dat er
nog steeds problemen zijn met de bezorging van het blad Wijkgericht, waarin de uitnodiging
van deze vergadering is opgenomen. Voor meer informatie wordt geadviseerd regelmatig
een bezoek te brengen aan de website: www.blbwijkraad.nl

Wat speelt er in de buurten
Marjan ter Riele spreekt over de op 14/10, door Wijkraad/BLB gehouden bijeenkomst met
geïnteresseerden over eerder bepaalde speerpunten van beleid. Het meest besproken punt
was "autoluwe binnenstad". Hierover zal in januari, met betrokkenen, verder gesprek
plaatsvinden. Andere speerpunten zoals, parkeren; afval; historische binnenstad, komen
later aan de orde.
Marjan deelt haar grote zorgen met de aanwezigen over het vrijwel dagelijks terugkerende
verkeersinfarct op het Julianaplein en de Koningsweg. Een van de boosdoeners hiervan is de
afsluiting van de Onderwijsboulevard, waarover zij ook in contact staat met de Wijkraad
Paleiskwartier, die daar ook grote verkeersproblemen van ervaren. Een ontbijtgesprek met
Arriva heeft haar geleerd dat deze busonderneming ook niet te spreken is over die afsluiting.
Verder kondigt zij aan dat in maart zal worden begonnen met de restauratie van de
Drakenfontein. Dit zal de nodige verkeersproblemen met zich meebrengen, niet alleen in het
voorjaar van 2020, maar ook met het weer terugplaatsen van het gevaarte in 2021.
Tenslotte stelt zij ook de parkeerproblemen aan de orde in 't-Zand-Zuid, waar de Mayweg en
enige zijstraten verboden terrein zijn geworden voor de auto.
Ana Menezes stelt in een gloedvol betoog het probleem over de platanen aan de
Boschveldweg aan de orde. Deze bomen zouden moeten verdwijnen t.b.v. trillingswand, die
Prorail zou gaan plaatsen. Zij is een petitie gestart "Red de platanen.nl".
Wijkmanager Riekje Bosch zegt dat de Gemeente achter die actie staat en zij adviseert Ana
samen op te trekken met actiecomité "Goederentreinen Nee".
Een bewoner van de Bethaniestraat vraagt om een veilige oversteekplaats van de Hekellaan,
Marcel Ploegmakers (gemeenteraadslid) zal nader onderzoek doen naar de mogelijkheden.
Wout Heijnen zegt dat er van een bewonersbijeenkomst Hinthamerdriehoek door de
gemeente een te beperkt verslag is opgemaakt. Noud Velthoven vult aan dat er wel verdere
gesprekken met Gemeente worden gevoerd. Het probleem is het te hard rijden. Met name is
de St.Josephstraat niet ingericht als 30 km-zone. Een goede actie zou kunnen zijn het
plaatsen van een verkeerszuil, in de Hinthamerstraat t.h.v. Anthoniegaarde, die b.v. om
18.00 uur de straat kan afsluiten. Ondernemersver. Hartje 's-Hertogenbosch staat er niet
afwijzend tegenover, maar enige ondernemers (coffeeshops e.d.) zullen er wel tegen ageren.
J.v.d.Miessen is voor handhaving maar zegt dat dat niet kan als een weg niet is ingericht als
30 km-zone. Volgens hem zouden camera's hier de handhaving kunnen helpen.
Hans Ubink stoort zich aan de wachtplaats voor taxi's op de Parade. De daar opgestelde
taxi's staan continue stationair te draaien. Geeft veel onnodige vervuiling. Overigens doet dit
probleem zich ook voor nabij het station.
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Riekje zegt dat haar collega Luuk Otten daar druk mee bezig is. Jasper Maas weet dat velen
zich hieraan ergeren.
Stilgestaan wordt er bij de plannen van het Theater aan de Parade.
Cor Passchier, Tom v.d.Ven en Guus Paanakker houden zich hier nadrukkelijk mee bezig. Zij
stellen dat de besluitvorming van geen kanten klopt. Een verslag van de vergadering van de
klankbordgroep is vrijgegeven en dat munt uit door non-transparantie.

Pareltje in de Binnenstad
Annemarie Vossen had weer een bijzonder pareltje gevonden. Na een kleine inleiding
belandde zij bij de Boombrug (genoemd naar de boom, die in vroeger tijden de haven kon
afsluiten). Daar staat op de hoek Zuid-Willemsvaart-Handelskade op een sokkel een bronzen
beeld van 't Schippertje (oftewel de Ouwe) over het water te turen. Dat beeld staat er sinds
1991. Het ontwerp is van Rudolf Gras en het is vormgegeven door Tom Buijnstens. Het is
mede een initiatief van Maritiem, het om het jaar terugkerende maritieme gebeuren, wat
tevens herinnert aan het rijke verleden van 's-Hertogenbosch als havenstad. In 2012 is het
beeld tijdelijk verwijderd om het beter te beveiligen tegen (brons)diefstal. Dit beeldje gaf
aanleiding voor Annemarie om nog een ander merkwaardig beeld te belichten, overigens
door hetzelfde duo ontworpen en gemaakt. Nu gaat het om het beeld van "De halve Peer"
Dit beeld, aan een gevel aan de Molenstraat, boven de Dieze, vereist nadere uitleg. Peer is
de burgervader van Oeteldonk. Carnavalsvereniging De Oetels 'verhuurden' een van hun
leden om aan dit ambt invulling te geven. Na jarenlang gebruik van deze figuur zou een
monument voor hem worden opgericht. De Oeteldonkse Club kwam hun verplichting niet
na, de Oetels wel, dus kwam er maar een half beeld.
Voor deze presentatie werd Annemarie met applaus overladen.

Omzien naar Elkaar
Voorzitter José stelt voor enige praatgroepjes te vormen, die met elkaar praten over hun
buurt. Er worden vier groepen geformeerd, die geheel spontaan met elkaar in gesprek gaan.
Na een half uur zal evaluatie van die gesprekken plaatsvinden.
*Groep Bethaniestraat e.o. oppert de mogelijkheid om de rugbyvelden wat meer te
benutten. Sporten voor ouderen overdag zou daar goed gedaan kunnen worden.
*Een andere groep praat over een St.Jorisstraat buurtapp. Bovendien zou er enige malen per
jaar een buurtborrel georganiseerd kunnen worden. Zo'n buurtborrel wordt al met succes in
het Museumkwartier gehouden.
*Buurt 't Zand: Een gebouw 't Kikkertje op Prorail-terrein geopend zien te krijgen voor
buurtbewoners om o.a. te biljarten. 't Zand-Noord heeft vele ideeën. Ana vertelt over het
boomplantwerk in de buurt en zij zou een bescheiden buurthuis op prijs stellen voor
ontmoetingen. Marjan brengt de theater-stadstuin onder de aandacht.
*De groep Centrum vindt initiatieven zoals Next Door niet de moeite waard, omdat veel
commerciële bedrijven daar omzet willen halen. Beter is een buurt app. aanmaken, met een
niet te grote groep. Hiermee schep je een vertrouwde en controleerbare omgeving.
De groepen ervaarden deze buurtgesprekjes als zeer prettig.
Jasper Maas stelt ons op de hoogte van het bestaan van: participatiekaart.nl. Een nieuw
informatiekanaal waar de gemeente 's-Hertogenbosch aan meewerkt. Hiermee zijn nog
enige problemen, die te maken hebben met AVG, maar de moeite waard om er kennis mee
te maken.
Voorzitter sluit de avond af met dank voor de inbreng van de aanwezigen en wenst allen
prettige feestdagen.
Notulist
Frans Bolder.
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