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Hondsberg
Kerst en Nieuwjaarswens Voorzitter
De herfst loopt op zijn eind en we gaan op naar de winter.
Het blad valt en het regent zo nu en dan. Maar ook de zon laat
zich gelukkig nog geregeld zien. De dagen worden korter. Het
is weer de tijd van vroeg de gordijnen dicht en gezellig de
kaarsjes aan.
Onder het genot van een heerlijke, warme chocomelk de
nieuwe brief van de wijkraad lezen. Echt een moment van
ontspanning. Elk jaargetij heeft zo zijn mooie kanten.
Graag wens ik u namens de wijkraad een heel mooie kerst en een gelukkig 2020.
Jean van Rossum, voorzitter

Woonvisie gemeente 's Hertogenbosch
De gemeente ‘s-Hertogenbosch werkt aan een
nieuwe woonvisie.
De gemeente ‘s-Hertogenbosch werkt aan een nieuwe woonvisie.
Wat is er in de participatie-fase opgehaald?
Gezamenlijk zijn de opgaven en uitdagingen, maar ook de kansen, oplossingen en ambities
voor het wonen in ’s-Hertogenbosch in beeld gebracht. Dit is een belangrijke basis voor de
nieuwe Woonvisie.
Discussie in de Raadscommissie Omgeving
Met diverse inbreng, het woonwensenonderzoek en de woningmarkt-analyse is een
discussienotitie voorbereid.
U kunt de stukken inzien door op onderstaande titels te klikken:
De discussienotitie
Bijlage 1: rapportage woningmarktanalyse
Bijlage 2: rapportage woonwensenonderzoek
Bijlage 3: verslag participatietraject (met uitkomsten digitale bevraging)
Bijlage 4: brief woningcorporaties woonvisie
Toewerken naar de definitieve woonvisie. Na de discussie in de Raadscommissie werkt de
gemeente aan de uiteindelijke Woonvisie. Die wordt in het eerste kwartaal van 2020 ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Duurzame Polder in Oss

Reactie Stichting GROENinZICHT
Tot 1 december lag de ontwerpvisie energielandschap van de gemeente 's Hertogenbosch ter
inzage. Een belangrijk moment waar de gemeente naartoe gewerkt heeft, en ook voor GROEN
inZICHT en alle bewoners een cruciaal moment waarop we nog zoveel mogelijk invloed willen
uitoefenen. Deze visie zal namelijk leidend zijn, ook als de verkenning van de duurzame polder
(een initiatief van de provincie, gemeente 's Hertogenbosch en Oss) doorgang gaat vinden en
waarin zelfs mogelijk 130-160 windmolens in de polder worden genoemd! Om deze reden is het
belangrijk om deze boodschap te delen en om ook de medebewoners in onze omgeving wakker
te schudden dat dit hét moment is om nog enige inspraak te hebben. Groen inZICHT is van
mening dat er voldoende aan te merken valt op de ontwerpvisie energielandschap. Zo wordt er
nauwelijks tot geen aandacht besteed aan gezondheid en de impact op de leefbaarheid voor de
mens en de natuur in de omliggende dorpen. De reden waarom eenieder lid is geworden van
Groen inZICHT, is uiteraard persoonlijk. Het succes van Groen inZICHT wordt voor een
belangrijk deel bepaald door de mate waarin wij een grote groep medestanders weten te
mobiliseren en de gemeente duidelijk weten te maken dat de door hen gepresenteerde plannen
niet acceptabel zijn.
Het loont de moeite om op hun website kijken www.groen-inzicht.nl en persoonlijk lid te worden.

Ervaringen Groensnoeidag 2 november
Op zaterdag 2 november jl. hield de Wijkraad van 10.00 uur
tot 15.00 uur weer haar jaarlijkse Groensnoeidag in de wijken
Centrum en Hondsberg. We hadden geen pamfletten huis aan
huis rondgebracht, maar alleen via de media aangekondigd
dat er weer een Groensnoeidag door ons werd georganiseerd.
We waren daarom heel benieuwd of het wel bij onze
bewoners door zou komen, dat er weer volop gesnoeid kon
worden in eigen tuin en men het snoeihout niet zelf hoefde weg te brengen. Het was mooi weer;
dus er was alle gelegenheid om in eigen tuin te snoeien. En, wat bleek al in het eerste uur: er
lag weer regelmatig veel snoeiafval op de 16 afgesproken stortplaatsen. Ook dat was voor de
Wijkraad een teken dat veel bewoners wisten dat er een Groensnoeidag was en dat men er zin
in had. De vrachtwagen van de gemeente heeft een aantal ronden langs de 16 stortplaatsen
gereden om het snoeiafval op te halen en weg te brengen naar het gemeenteterrein bij de
Gamma. Ook de medewerkers van de afdeling RBOR van de gemeente, hebben op diverse
adressen hulp geboden bij het snoeien. Zij zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur bezig geweest om
die wijkbewoners te helpen met wat snoeiwerk. Naderhand hebben zij ook nog de palen bij de
stortplaatsen verwijderd en opgehaald. Het was dus voor de Wijkraad, net als vorige jaren, weer
een geslaagde dag. Deze gunst naar onze wijkbewoners wordt blijkbaar erg gewaardeerd.

Nieuw Bestuurslid Jacques Verhoef
Ik ben Jacques Verhoef, bijna 67 jaar. Getrouwd; wij hebben 2
uit huis wonende dochters, 1 op Scheveningen en 1 hier in
Rosmalen. Bij elkaar hebben 4 kleinkinderen. Wij wonen nu
ongeveer 1 jaar in Rosmalen, in het centrum.
Na mijn opleidingen (HTS W&W en Pedagogiek) ben ik vanaf
1980 bij de Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM) in
diverse afdelingen en functies actief geweest, vooral op het
scheidingsvlak van Exploitatie en Techniek waarbij
regelgeving en opleidingen een hoofdrol speelden. Begin dit
jaar ben ik met pensioen gegaan.
Naast mijn werk heb ik van 1998 tot 2014 voor een
onafhankelijke partij in de gemeenteraad van Rijswijk gezeten
en daarnaast ook veel ervaring als bestuurslid in diverse
verenigingen opgedaan. Ook 20 jaar “optreden” als
Trouwambtenaar (Babs) zorgde voor veel afwisseling.
Goed, geboren en getogen in het Westen besloten wij na mijn
pensionering naar Brabant te verhuizen waar wij al zeer veel
jaren op campings verbleven en verblijven. Wég uit de hectiek
en de drukte van de Randstad en nu geland in Rosmalen waar wij dus oppas opa en oma zijn.
Gelet op mijn drukke arbeidzame leven wil ik nu niet achter de geraniums gaan zitten en mij
bestuurlijk weer inzetten. Ik heb mij aangemeld bij de Wijkraad Rosmalen Centrum Hondsberg
en denk/hoop mijn ervaringen te kunnen toepassen. Het zal best wel even wennen zijn aan
omgeving, taal, gebruiken en onderwerpen, maar ik heb er zin in. Graag tot ziens.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u wijkraadrosmalencentrum@gmail.com toe aan uw adresboek.

