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    Al vanaf 1982 actief & betrokken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 Opening 
 

De voorzitter, Marja van Noort, opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
 

02 Mededelingen van de voorzitter 
 

- Gelukkig zijn we na een zeer lange tijd weer in de mogelijkheid om een openbaar overleg te 
organiseren.  
   
  

Verslag van de openbare wijkraadvergadering  
06-09-2021 
 

Aanwezige wijkraads- en werkgroepleden 
Marja van Noort  
Hans Brands 
Nol Welts  
Ine Althuizen  
Karel Stoffels 
Hassan El Haouli 
Richard de Leeuw 
Henk Wassenberg 
 
Wijkmanagement gemeente 
Paul Hilgers 
 
Wijkagent en Boa 
 
Aanwezige Buurtambassadeurs  
Hennie Lucius 
Wies de Groot 
Lothar Wiesell   
       
Afwezig met kennisgeving 
Harke Tuinhof 
Henri van Engelen 
Esther Tetteroo 
Roelie Joekema 
Maria van Avendonk 
Lois Bek 
 
Afwezig zonder kennisgeving 
Jan Kielman 
Rini van de Vossenberg 
Lucie Spee 
Hennie van Dinther 
Sander Morra 
 
Publiek 
Fia de Vos 
B. van de Water 
Annie Derde 
Joke van der Wulp 
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- Er zijn wat wijzigingen in dat van de vergaderingen. De Biechten heeft aangegeven dat er 
geen tijd meer beschikbaar is op de maandagen. Daarom wijken we uit naar een ander dag en 
wel de woensdag. De nieuwe data voor dit jaar zijn 13 oktober, 24 november en 22 december. 
Vanaf 1 januari zullen de vergadering op de 2e woensdag van de maand plaats vinden. Bij het 
verslag is een nieuw vergaderschema toegevoegd. 
 
- In de Hint van afgelopen juni stond een oproep voor leden voor de werkgroep verkeer. Er 
hebben zich twee personen zich hier voor aangemeld en de heer Henk Wassenberg is er hier 
een van.  
 
- De oproep voor de werkgroep duurzaamheid & milieu heeft nog niets opgeleverd en in  de 
aankomende Hint volgt een herziene oproep. 
  
 

03 Mededelingen vanuit de gemeente 
 
- Er heeft overleg met SJHP plaats gevonden. Zij kunnen steeds moeilijker gebruik maken van 
de Biechten en er wordt gekeken om ruimte in Plein Oost beschikbaar te stellen.  
Tevens heeft daar het “ groene akker Plein Oost “ voor de jeugd plaats. 
  
- Paul geeft aan om te overwegen, is al eerder aan de orde geweest, te gaan rouleren van 
vergader locatie.  
 
- Onze nieuwe wijk Boa, Lois Bek, was helaas vanavond verhinderd. Ze is volop werkzaam in 
onze wijk en misschien dat we bij de volgende vergadering kennis met haar kunnen maken? 
 
- De gemeente is in voorbereiding met een aanvraag van omwonenden, aan het kijken of er een 
openbaar fitness terrein op de locatie van het speelveld vlakbij Bastion Baselaar kan komen.  
 
- Ine vindt, dat de laatste tijd er regelmatig overlast van vuurwerk is in onze wijk. Paul geeft 
nogmaals aan om hier melding van bij de politie te maken op het algemeen nummer of via 
www.politie.nl  
 
 
04 Uitleg door Paul van de nieuwe wijk – en buurtmonitor. 
 
- Het betreft de wijk- en buurtmonitor van 2018 – 2020. Hiervoor zijn er 5000 personen 
geïnterviewd, waarvan 180 personen uit onze wijk. De resultaten hiervan zijn via de site  
www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor te zien. Hintham valt onder de Graafsepoort. 
  
- Er is eigenlijk niets nieuws te melden. Het gaat niet slechter, maar ook niet beter. Heel veel 
gaat er goed bij de gemeente. Gezien de Covid pandemie, gaan waarschijnlijk de resultaten 
over 2 jaar er anders uit zien.   
 
- In onze wijk Hintham gaat het goed, met een paar opmerkelijke verschillen tussen Hintham 
zuid en noord. 
   
- Ter vergelijking laat Paul het verschil zien wat er gebeurt, hoofdzakelijk in de voortuinen, op de 
Acacia singel. Dit zijn hoofdzakelijk huurwoningen en er worden in de toekomst meerdere 
woningen verkocht.  
 

http://www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor
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- In de stad zijn er meerdere verkeersproblemen, met name te hard rijden. Er komt per buurt 
een “ veiligheidsscan “, personen uit de wijk worden u hiervoor uitgenodigd via de wijkraad. 
 
- Er zijn geen verdere vragen van de wijkbewoners n.a.v. bovenstaande onderwerpen.  
 
 
 

05 Mededelingen/informatie vanuit de werkgroepen.    
 

a. Groen/snoeidag  
Gezien de korte voorbereidingstijd, is er geen groensnoeidag op 16 oktober a.s. 
Karel vraagt zich af of er überhaupt nog interesse is om deze dag te organiseren.  
Het is wel zo dat deze dag buurtbewoners samen brengt. 
Afgesproken is dat er geïnventariseerd wordt om het volgend voorjaar wederom te organiseren.   
 

b. Kijk op de Wijk 
Er zijn geen mededelingen. 

 
c. duurzaamheid & milieu   
Hintham zuid is een pilot project om van het gas af te gaan. De 3e ronde hiervoor is gaande en 
er is een subsidieaanvraag ingediend. 
Ook heeft Richard recentelijk, bij de bewonersraden overleg, uitleg gegeven van de activiteiten 
in onze wijk. Richard zit namens de wijkraad ook in de stuurgroep duurzaam Hintham.    
    
d. Verkeerszaken 
Vooraf aan deze vergadering heeft er een kennismaking gesprek plaats gevonden tussen het 
DB en Roelie en Henk.  
Henk stelt zich voor en is deel gaan nemen in deze werkgroep n.a.v. het racegedrag dat 
rondom zijn woonomgeving plaats vindt. Indien Henk binnen een jaar geen resultaten ziet, stopt 
hij ermee. Henk moet zich wel realiseren dat sommige verkeerszaken jaren in beslag gaan 
nemen, ook mede gezien de financiële aspecten.  
De verkeerssituatie in onze wijk is formeel gezien op orde, maar hufterig rijgedrag, komt 
landelijk voor, is helaas weinig aan te doen. Maar als je niets onderneemt, gebeurd er ook niets. 
Ine merkt nog op dat een fietspad gelegen aan de rotonde niet veilig is.  
   
e. Website   
Er zijn geen mededelingen. 
 
f. Jeugd/jongeren   
Er zijn geen mededelingen. 
 
g. Buurtambassadeurs  
Er zijn geen mededelingen. 
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06 Rondvraag 
 
- Fia, voorzitter van de Zonnebloem, vraagt of het bekend is hoeveel jonge gehandicapten er in 
Hintham wonen? Misschien is dit te achterhalen via het platvorm gehandicapten. Paul zal ook 
navraag doen. 
- Ook vindt Fia, dat er weinig artikelen aan aandacht in de Hint is voor jongeren. 
- Fia wil graag met iemand praten over het openbaarvervoer in Hintham. Hans geeft aan dat er 
maar weinig gebruikt gemaakt wordt van de hulpdienst Hintham. Zal ook deels met bekendheid 
te maken hebben. In de aankomende Hint wordt hier aandacht aan besteedt. 
- Ook wordt er dit jaar weer een kerststallen route georganiseerd. 
- Paul deelt terloops mee dat hij net via de App bericht krijgt van een 9 minuten durend 
vuurwerk.  
 - Richard is helaas verhinderd op de woensdagavonden. 
   
 
07 Sluiting 
 
Marja van Noort sluit om 21.00 uur de vergadering. 
De volgende vergadering is een besloten vergadering op woensdag 13 oktober 2021 om 
19.30 uur. 
 
 
 
 
 

Voor akkoord, 
 
Marja van Noort    Hans Brands 
Voorzitter     Notulist      
 

 


