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    Al vanaf 1982 actief & betrokken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 Opening en mededelingen van de voorzitter 
 

De voorzitter, Marja van Noort, opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  
Na afwezigheid van een paar maanden, is onze secretaris gelukkig weer aanwezig en we zijn 
blij dat hij er weer bij kan zijn. 
 
Beweegtoestellen Hintham Noord 
Er is een brief naar de omwonenden gestuurd om ze op de hoogte te brengen van het 
voornemen om 3 stuks beweegtoestellen te plaatsen op het plein aan de waterzijde van de 
Meester Broerensingel. Wanneer ze geplaatst gaan worden is nog niet bekend. Ook bij Bastion 
Baselaar worden er geplaatst. In een later stadium is het de bedoeling dat deze ook op Hintham 
Zuid geplaatst gaan worden. 
 
50 jaar bestaan fysio Van Lith  
Volgende maand bestaat fysio Van Lith 50 jaar en in het kader daarvan organiseren zij een 
sponsor-dag in hun praktijk. De opbrengst daarvan komt ten goede van een goed doel voor 
onze wijk. Sasha van Lith heeft aan de wijkraad gevraagd mee te denken over het goede doel 
en na overleg is er gekozen voor een beweegtoestel voor Hintham Zuid. Of het haalbaar is qua 
kosten, is pas duidelijk na de sponsor-dag. 
Langs deze weg willen wij fysio van Lith en hun medewerkers feliciteren met hun jubileum. 
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Opruimdag Proper Jetje afgelopen 13 mei. 
Groep 8 van KC Het IJzeren Kind hebben op vrijdag 13 mei een opruimochtend, wat inhoudt 
dat de kinderen de wijk ingaan om zwerfafval op de halen. 
Vooraf heeft een gemeente medewerker een korte presentatie over zwerfafval gehouden. 
Marja was namens de wijkraad hierbij aanwezig en heeft de kinderen op een ijsje getrakteerd. 
 
Groen-snoeidag  
Er is 1740 kg groen-afval opgehaald. In voorgaande jaren was dat ongeveer 3000 kg, maar nu 
minder door o.a. corona. Wijkbewoners waren er blij mee dat het weer georganiseerd werd. 
Lucie vraagt zich af of de kosten niet te hoog zijn t.o.v. het aantal kg en het misschien maar een 
keer per jaar laten plaats vinden. Volgend voorjaar maar afwachten wat het dan oplevert en 
evalueren.  
Henk Nijland geeft aan dat de groen-snoeidag succesvol was, alleen minder kg afval dan 
voorgaande jaren. 
Voor het najaar is voorlopig 15 oktober gepland. 
 

Afvalbak IJzeren Kind 
De gevraagde afvalbak bij de hangplek bij het IJzeren Kind is vorig jaar geplaatst. Wat schetst 
onze verbazing, een week later was hij weg, teruggeplaatst en een week later heeft de 
gemeente hem uit het IJzeren Kind opgevist. Jammer, maar begrijpelijk wordt deze niet meer 
teruggeplaatst.  
 

Meedenken met de wijkraad 
Een oproep voor alle werkgroepen. Als er zaken zijn, van welke aard dan ook, die interessant 
zijn voor de wijk c.q. wijkraad, het verzoek dit bij het secretariaat te melden. De indruk die het 
DB heeft, is dat het veel te weinig gebeurd.  
 
In het najaar evaluatie gesprekken met voorzitters werkgroepen 
Aankomende september zijn we ongeveer een jaar bezig met de nieuwe opzet van de 
werkgroepen.  
Het DB wil dit graag gaan evalueren en zal met iedere voorzitter een datum gaan plannen.  
 
Veiligheidsscan met de burgemeester. 
Afgelopen donderdag 21 april is de wijkraad samen met burgemeester Mikkers, Paul Hilgers, 
verkeersdeskundige, wijkagent, boa en belangstellende door de wijk gefietst. Er werden diverse 
locaties aangedaan. Eerste was bij de flats Hoogveld / Engstoep, tweede Jan Heijmanslaan / 
Pastoor van Thiellaan, derde T-splitsing Hintham / Pastoor van Thiellaan en de laatste ter 
plaatse van café het Zonneke. Helaas gezien de tijd, was er geen mogelijkheid om naar de 4e 
locatie te gaan kijken. 
Bij deze een compliment voor de werkgroep verkeer, die goed voorbereidt ter plaatse was en 
duidelijke uitleg van de situaties gaf. 
Ook met name de fietsroute van de Pastoor van Thiellaan behoeft aandacht. Paul geeft aan dat 
het op een eenvoudige manier een ander kleuraccent aan fietspaden is te geven. Dit kan op 
korte termijn gerealiseerd worden.   
 
 

02 Notulen laatste vergadering 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 9 maart 2022.  
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03 Mededelingen vanuit de gemeente. 
 
Zebrapaden straat Hintham 
Paul geeft aan dat de gemeente de afgelopen dagen veel is benaderd over het verdwijnen van 
de zebrapaden.  
Volgens collega’s is een zebrapad een schijnveiligheid en gezien de situatie kan het problemen 
opleveren. Namelijk het naastgelegen fietspad heeft geen voorrang en het zebrapad wel en dat 
spreekt verkeerskundig gezien elkaar tegen. 
Paul is voorstander om het zebrapad weer aan te brengen en gaat “op zijn strepen staan “.   
De zebrapaden zijn wel degelijk functioneel. 300 m verderop, bij Montimar, is er wel een 
zebrapad met stoplichten. Verkeergebruikers zijn er aan gewend dat er een zebrapad ligt 
Het is een gevaarlijke verkeerspunt en de zebrapaden dienen terug te komen. Ook is er een 
petitie actie op FB opgestart.   
 
Trottoir Hintham bij huisnummer 57/59 
De klacht is afgewerkt, want het trottoir is zover aangepast dat het acceptabel is. 
 
 
04 Vragen wijkbewoners 
 
Waarom neemt de wijkagent, Sander Morra, geen deel aan de openbare vergaderingen? 
Paul geeft aan de wijkagent en de boa’s veel minder uren te besteden hebben en zij geen 
toegevoegde waarde aan de vergaderingen hebben. De wijk Hintham is relatief gezien een 
veilige wijk. 
Henri geeft aan het te betreuren dat ze er niet bij zijn. 
Paul heeft wekelijks overleg met handhaving. 
 
 
05 Mededelingen vanuit de werkgroepen van de wijkraad & bestuur 
 

a. Verkeerszaken 
 

Opmerkingen van Henk van den Wassenberg 
Henk betreurt dat er geen tijd meer was om naar de 4e locatie bij de veiligheidsscan te gaan 
kijken. Uit zijn omgeving heeft hij nogal wat vragen gehad. Paul zal het intern nog onder de 
aandacht brengen. 
Komt er een verslag met actiepunten van de scan? In principe van de wijkraad niet, maar de 
gemeente zal erop terug komen.  
Henri zou het ook prijs stellen als er een verslag van zou komen. 
Afgesproken wordt dat we tot september op reacties wachten en dan actie gaan ondernemen. 
 
Overige zaken 
In het najaar komt er een actie van de werkgroep verkeer aangaande het gedrag in het verkeer. 
De verkeersweek kon qua tijd niet meer georganiseerd worden. De verkeersweek is 1x 
georganiseerd in samenspraak met het KC, maar het is de bedoeling dat de volgende 
verkeersweek, medio mei 2023, voor de gehele wijk is. We dienen de organisatie in het najaar 
van 2022 op te gaan opstarten. 
 
b. Groen-snoeidag  
 
Zie mededelingen voorzitter. 
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c. Kijk op de Wijk 
 
Henri deelt mede dat het momenteel vrij rustig is, maar heeft toch een tweetal mededelingen. 
N.a.v. het verzoek van bewoners qua uitzicht rondom Het IJzeren Kind, gaat de gemeente dit 
de aankomende maanden beoordelen. 
Ook is aan de gemeente verzocht, gezien de huidige droogte, om jonge aanplant extra water te 
geven. 
 
d. Duurzaamheid & milieu   
 
Uitleg van Richard 
De wijk Hintham wil ook van het gas af. Hiervoor was subsidie bij de overheid aangevraagd, 
maar helaas niet toegekend. 
Er is een startproject met lage temperatuur verwarming vanaf het data centrum op De Brand 
naar de flats op de Herman Moerkerklaan.  
Richard vertegenwoordigend de wijkraad bij stichting Duurzaam Hintham.  
Deze promoten om woningen te gaan verduurzamen en gaan werken met buurt – en 
wijkcoaches. Gezien de huidige problemen in de wereld stijgen de energie prijzen. 
Ook de overheid gaat bewoners verplichten om hun huis meer te verduurzamen en het wordt 
zelfs verplicht, bij het verlenen van een omgevingsvergunning, zelf energie te gaan opwekken.  
 
Laadpalen 
Ook dat gaat voor onze wijk actueel worden. Vorige jaar is er, in samenspraak met 
wijkbewoners, de locaties in kaart gebracht, waar in onze wijk in de toekomst openbare 
laadpalen zullen komen. 
Dit is terug te vinden op de site van de gemeente  www.denbosch.nl/laadpalen 
 
e. Website   
 
Maria en Rini hebben zich afgemeld en aan Hans medegedeeld dat er geen meldingen van hun 
zijde zijn. 
 
f. Buurtambassadeurs  
 

Er zijn geen mededelingen van de buurtambassadeurs. 
 
 
06 Rondvraag 
 
Dhr. Van Alebeek vraagt wat het gemeente beleid is aangaande arbeidsmigranten. 
Bij hem in de straat wonen nogal wat migranten. Richard geeft een korte uitleg.  
Voor bewoning zijn er wel degelijk voorschriften ook met name qua veiligheidsvoorzieningen en 
brand technische zaken. Wettelijk is dat goed geregeld. Het advies aan dhr. Van Alebeek om 
contact met de gemeente op te nemen. 
 
Hans geeft aan dat hij fijn vindt om weer deel te kunnen nemen aan de vergaderingen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.denbosch.nl/laadpalen
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06 Sluiting 
 
Marja sluit om 21.00 uur de vergadering en dankt eenieder voor hun aanwezigheid. 
 
 
De volgende vergadering is een besloten vergadering op woensdag 8 juni 2022 om 19.30 
uur 
 

Voor akkoord, 
 
Marja van Noort    Hans Brands 
Voorzitter     Notulist      

 


