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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, heet iedereen welkom en 
gaat ervan uit dat eenieder een goed vakantie genoten heeft. 
 
Voortgang Pastoor van Thiellaan.   
Er is contact geweest met Frank van Weert van de gemeente. Er is nog geen definitieve datum 
voor overleg vastgelegd, maar dat wordt medio oktober. 
Tevens wordt er meteen gekeken naar de riolering, waterhuishouding en vergroening van het 
parkeren. Ook is er aan de orde geweest wel of geen drempels toe te passen. 
Paul heeft ook contact opgenomen met de afdeling verkeer en geeft aan dat de 
werkzaamheden volgend voorjaar uitgevoerd gaan worden. 
Henk van der Heijden vraagt of er voor de bewoners inspraak komt? Er komt een inloop / 
informatie avond bij de gemeente. De wijkraad volgt het nauwgezet en houdt een vinger aan de 
pols. 
 
 

Verslag van de openbare wijkraadvergadering  
14-09-2022 
 

Aanwezige wijkraads- en commissieleden 
Marja van Noort 
Harke Tuinhof 
Hans Brands 
Nol Welts 
Henk van Kollenberg 
Richard de Leeuw 
Henk van den Wassenberg 
Karel Stoffels 
Wim Creemers 
 
Wijkmanagement gemeente 
Paul Hilgers 
 
Aanwezige Buurtambassadeurs  
Hennie Lucius 
Hennie van Dinther 
    
Afwezig met kennisgeving 
Maria van Avendonk 
Rini van de Vossenberg 
Henri van Engelen 
Linda Klieterp 
Lucie Spee 
Lothar Wiesel 
 
Overige 
Henk van der Heijden 
Jan Colenbrander 
Ad de Haan 
Monique Scholman 
Ben van Hooijdonk 
 
Afwezig zonder kennisgeving 
Hassan El Haouli 
Wies de Groot 



2 

 

 
T - splitsing weg Hintham. 
De heer De Haan geeft aan dat er van de zijde van de Pastoor van Thiellaan een verzakking in 
het wegdek zit. 
Paul zal dit intern doorgeven en vragen of er een noodvoorziening getroffen kan worden.  
 
Initiatief wijkbewoners groene daken. 
Op initiatief van bewoners van de Meester Broerensingel is er via de wijkraad een subsidie 
aanvraag gedaan voor de aanleg van een aantal groene daken. 
Bij uitzondering is het DB akkoord gegaan om als financieel loket te fungeren en er zullen 
goede afspraken met de desbetreffende bewoners gemaakt worden. 
De werkgroep Duurzaamheid zal het project volgen.  
 
Werkgroep verkeer  
Esther heeft in het voorjaar de werkgroep verlaten en Roelie heeft recentelijk aangegeven dat 
ze wegens werkzaamheden en gezin stopt met de werkgroep. 
Langs deze weg willen we Roelie bedanken voor de tijd en inzet bij de werkgroep. 
Hierdoor bestaat de werkgroep momenteel uit een tweetal leden en we dienen op te zoek te 
gaan naar nieuwe aanvulling. 
  
 
 

02 Notulen laatste vergadering 
 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 5 mei 2022.  
 
 
 

03 Mededelingen vanuit de gemeente. 
 
Veiligheidsscan met burgermeester J. Mikkers 
Vooraf aan deze vergadering heeft Paul met Henk van den Wassenberg gekeken naar de twee 
verkeerspunten die tijdens de laatste scan niet aan de orde zijn gekomen. 
Ook een onderdeel van de scan was de thuishonk overlast van FC Den Bosch supporters bij 
café het Zonnetje. Dat is inmiddels opgelost. 
Ook de betonrot van de flats bij o.a. Engstoep etc. is actie door WBV Joost ondernomen. De 
renovatie is recentelijk gestart. 
 
Beweegtoestellen.  
Er is goed nieuws te melden. De beweegtoestellen bij Bastion Baselaar en Meester 
Broerensingel worden medio oktober geleverd en geplaats. Samen met werkgroep Kijk op de 
Wijk wordt naar de locatie voor 2 toestellen in Hintham Zuid gekeken. 
Door het 50 jarig bestaan van fysio Van Lith, wordt het gedoneerde geld omgezet in begeleiding 
uren door hen t.b.v. de beweegtoestellen.    
 
Energiecrisis team 
Door de gemeente wordt er een energiecrisis team opgezet, voor bewoners die het niet al te 
breed hebben. O.a. wordt gedacht om in brede scholen warme maaltijden te gaan eten en een 
gezond ontbijt via de school voor de leerlingen. Informatie volgt. 
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04 Vragen wijkbewoners 
 
Henk van der Heijden deelt mede dat bij het park IJzeren Kind het riet gedeeltelijk is gesnoeid 
en daardoor nog geen vrij uitzicht is ontstaan. 
Henk van Kollenberg heeft hierover contact met de gemeente gehad en deelt hierover het 
volgende mee. Het riet wordt 1 keer per jaar, medio september oktober, gesnoeid. 
Het beleid is, dat uit ecologische standpunten het riet daardoor maar 1 keer per jaar gesnoeid 
wordt en het uitzicht niet bepalend is. Schijnbaar is er een stukje vergeten terug te snoeien.     
 
 
 
05 Mededelingen vanuit de werkgroepen van de wijkraad & bestuur 
 

a. Verkeerszaken 
Henk betreurd het dat Roelie is gestopt bij de werkgroep. 
Zoals eerder medegedeeld hebben Henk en Paul naar de 4 oversteekplaatsen nabij de weg 
Hintham gekeken. Het voorstel is om grotere zichtbaardere borden te gaan plaatsen om meer 
aandacht te geven aan het oversteken.  
De gedragscampagne gaat dit jaar niet door. 
 
b. Groen-snoeidag  
Zaterdag 15 oktober a.s. wordt er weer een groen-snoeidag georganiseerd. 
 

c. Kijk op de Wijk 
Geen mededelingen, zie ook vragen bewoners 
 
d. Duurzaamheid & milieu   
Geen mededelingen. 
 
e. Website   
Maria en Rini hebben zich afgemeld, geen mededelingen ontvangen. 
 
f. Buurtambassadeurs  
Geen mededelingen. 

 
 
 
06 Rondvraag 
 
Wim Creemers 
Tijdens de afgelopen vakantie periode is er overlast veroorzaakt, ook veel zwerfafval, door een 
grote groep jongeren, waarschijnlijk niet afkomstig uit Hintham Zuid. 
Wim heeft hiervan melding bij de gemeente gemaakt, maar heeft weinig verbetering 
opgeleverd. 
Paul geeft aan dat dit voorval bij hem niet bekend is, graag voortaan ook bij hem melden.   
 
Henk van der Heijden 
Henk ergert zich aan het asociale gedrag van het geknetter van auto’s bij hem in de straat. 
Helaas heeft hij daar geen melding bij de politie van gedaan. Advies, indien dit voortkomt graag 
melden.  
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Ben van Hooidonk 
De oversteek ter plaatse op de weg Hintham voor Jan Vis is onveilig. Er wordt soms op de weg 
met 90 km, te hard gereden. Zowel de gemeente en wijkraad zijn hiervan op de hoogte en is het 
meerdere keren aan de orde gesteld. Er is bewust door de gemeente toentertijd een knik in de 
weg gemaakt om het hard rijden tegen te gaan. Ben suggereert dat het een optie is om de 
oversteekplaats op te heffen. 
 
Ad de Haan 
Bij de kruising Hintham Pastoor van Thiellaan rijden 80% van de fietsers verkeerd. 
Het voorstel is, om er betere borden te plaatsen, de politie heeft ook niet te capaciteit om daar 
dagelijks te gaan staan. Is het een idee om in de aankomend verkeersweek van volgend jaar 
hieraan aandacht te besteden. 
Zie ook aandachtspunt bij verkeerszaken. 
 
Hans Brands 
Verzoek aan iedere werkgroep om hun bijdrage / aanvullingen voor de nieuwe website nog aan 
te leveren. 
 
 
06 Sluiting 
 
Marja sluit om 21.00 uur de vergadering en dankt eenieder voor hun aanwezigheid. 
 
 
De volgende besloten vergadering op woensdag 12 oktober 2022 vindt geen doorgang. 
 
 

Voor akkoord, 
 
Marja van Noort    Hans Brands 
Voorzitter     Notulist      

 


