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Ik voel mij betrokken bij wat er in mijn wijk gebeurt. 

Er zijn voldoende mogelijkheden voor bewoners in mijn wijk om eigen ideeën uit te voeren.  

2. Hieronder kunt u uw antwoord uitleggen 

- Als er dingen veranderen in de straat waar ik woon, is het zeer moeilijk om daarover contact 

met de gemeente te krijgen. Vooraf wordt er niet geïnformeerd en op vragen wordt er via de 

telefoniste onjuiste informatie gegeven, helaas. 

- Dat ligt eraan wat natuurlijk. Maar we hebben een mooi park waar men recreatief kan bezig zijn. 

Ook is er eens per jaar een buurtfeest. Wat wel voor overlast zorgt met al dat geblèr door een 

microfoon. 

- De bijeenkomsten over Zuid gaan alleen maar over wat er zich afspeelt in de Gestelse buurt 

e.d. 

- Die worden als niet juist beoordeeld. 

- Er is bijvoorbeeld een subsidiepotje voor activiteiten in de wijk. 

- Er worden regelmatig ideeën, voorstellen, verbeteringen aangekaart bij gemeente, politie of 

wijkagent/medewerker. Niet in alle gevallen wordt dit opgepakt of uitgevoerd. 

- Er zijn bepaalde buurten in de wijk die vanuit de politiek en dus ook vanuit het ambtelijk apparaat 

meer aandacht krijgen dan gerechtvaardigd is. Oftewel er is een oneerlijk verdeling van 

middelen, een arme wijk hoeft niet alle middelen op te slokken van een wijk de het "relatief" 

beter doet. 

- Geen ervaring met vrienden / kennissen welke iets willen initiëren. 

- Geen idee van de mogelijkheden.  

- Geen idee, wat bedoelt u? 

- Ik ben niet zozeer betrokken bij het wijkgebeuren; echter wel bij het straatgebeuren.  

- Ik verdiep mij niet in welke mogelijkheden er zijn. 

- Ik vind de vraag niet heel duidelijk. Behalve een straatfeest elke twee jaar heb ik ook geen 

ervaring met ideeën uitvoeren die betrekking hebben op de gemeente. 

- Ik wil het een en ander doen in de wijk maar dit wordt tegengehouden door bepaalde personen.  

- Ik zie regelmatig initiatieven langs komen van mede bewoners.  

- Ik zou mijn woning graag willen verduurzamen en kleine aanpassingen willen doen, maar dat 

gaat niet omdat de woning gemeentelijk monument is. Daarbij zou ik graag een kleine 

grondpomp willen plaatsen om middels grondwater de gezamenlijke groenstrook te kunnen 

besproeien. Ik weet niet in hoeverre de gemeente daar aan bij kan dragen. 

- Ik zou niet weten waar en bij wie ik zou moeten zijn, ik zou eerder naar de sociale verhuurder 

gaan.  

- Je hebt volop ideeën, maar omdat je nieuw bent in de wijk en je van een andere cultuur bent, 

zullen mensen in mijn straat je nooit verwelkomen. Mensen wonen al heel lang in de wijk en ze 

zijn zo geaard in de wijk dat ze niet open staan voor kleurrijke ideeën. Je wordt gekeken alsof 

je van een andere planeet komt.  

- Misschien ben ik niet op de hoogte van de mogelijkheden. 

- Niet altijd, sommigen weten de weg niet te vinden. 

- Voor alsnog wordt er niets gedaan met verbeterpunten die wij vanuit de wijk/VvE’s hebben 

aangedragen. Voorbeeld: er is al diverse malen aangekaart dat er gevaarlijk hard over de 

Geulweg wordt gereden. Hierdoor durven veel fietsers niet over de weg en die verplaatsen zich 

naar het voetpad, waardoor voetgangers (en dan ook vooral de senioren) zich niet veilig voelen 

op het voetpad. Argument gemeente: er kunnen geen drempels komen i.v.m. bussen slaat 

nergens op. Ten eerste rijdt er over dit stuk van de Geulweg geen enkele buslijn en ten 2de zijn 

daar speciale drempels voor. Ook is er voldoende ruimte om een beter gescheiden indeling te 

maken. Kortom, de gemeente scheept de omwoners elke keer af met argumenten i.p.v. dat er 

samen gekeken wordt naar wat werkt. 



 

Bewoners worden vooraf betrokken bij plannen / projecten van de gemeente voor hun wijk.  

5. Hieronder kunt u uw antwoord uitleggen 

- Alleen als er werkzaamheden in de straat zijn word ik geïnformeerd. Anders weet ik niet waar 

ik de benodigde informatie kan vinden, en of het nuttig voor mij is. 

- Behalve deze vragenlijsten nog nooit gevraagd om mijn mening of betrokkenheid. Niet dat ik 

daar enorm behoefte aan zou hebben. 

- Bouw van een hostel in de wijk waar wij al eens bezwaar tegen hebben gemaakt, schijnt nu 

weer een plan in ontwikkeling te zijn.  

- Daar hoor ik nooit iets over.  

- Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de 30 jaar dat ik hier woon. Inspraak? Democratie op 

wijkniveau, ik dacht het nooit. 

- Er komt vaak pas laat informatie over bouwplannen of verkeersverbeteringen doorgegeven, 

waardoor het idee ontstaat dat er al veel bedacht is zonder dat je als wijkbewoner daar in 

gekend wordt.  

- Er spelen nu ontwikkelingen c.q. er is concreet wat gaande inzake veranderingen van ons 

hiervoor gelegen kinderspeelveldje aan de Adriaan Poirterssingel [postcode]. Vraag: wat weet 

u gemeente van dergelijke plannen? Graag transparant uitleg en wat zijn al onze mede 

bewoners hun rechten in deze qua inspraak en of bezwaren? Dit mede inzake draagvlak 

hieromtrent. Nu is het allemaal nog zo vaag! 

- Er zijn veel schijven en veel belangen organisaties die duidelijke directe communicatie 

bemoeilijken. 

- Festival Losjes bij de Oosterplas werd zover ik weet alléén aangekondigd, je kon wel kaarten 

winnen als je bij de opbouw kennis kwam maken. Maar velen hebben geklaagd over de overlast 

en ook van te voren geprotesteerd dat het vlak langs het dierenpension gehouden werd. De 

gene die hier een vergunning voor had gegeven was niet goed bij zijn of haar hoofd. Gelukkig 

is het festival ook niet terug gekeerd, en hopelijk gaat dit ook nooit meer gebeuren. Het gras 

was ook nog maanden kapot, het was één grote bende. 

- Geen mening, omdat er niets concreets naar boven komt. 

- Gemeente app geeft wel informatie over vergunningen, maar dat is heel summier omschreven. 

Opbrekingen/afsluitingen van wegen staan er bijvoorbeeld niet in. 

- Het is al geregeld, vervolgens wordt er informatie bedekt gedeeld en worden de 

plannen/projecten wel of niet uitgevoerd. 

- Ik ben niet zo goed op de hoogte van alles, omdat ik er maar tijdelijk woon. Maar je kunt wel 

naar de wijkvergaderingen en je wordt goed op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven en 

folders. 

- Ik ben nog nooit vooraf geïnformeerd over plannen. Ook de wijkraad is erg onbekend. En toen 

ik mail contact heb gezocht werd ik er niet door geholpen. 

- Ik heb niet zo gauw een voorbeeld paraat.  

- Ik heb nog nooit iets voorbij zien komen, terwijl er regelmatig maandenlang aan straten wordt 

gebouwd. 

- Ik hoor nooit iets direct van de gemeente als er "iets" moet gebeuren in de wijk. Dit lees ik soms 

in de krant, maar een abonnement hierop heb ik niet dus niet alle plannen weet ik iets van. 

- Ik kan me voorstellen dat mensen het daar helemaal niet mee eens zijn, maar om bij 

plannen/projecten betrokken te worden moet je je natuurlijk wel informeren via o.a. media wat 

er in de gemeente op stapel staat. 

- Ik neem aan dat de gemeente heeft geleerd van het debacle met de geplande larvenfabriek. 

- Ik weet alleen dat er een wijkcommissie is die aanvragen (o.a. voor subsidies) beoordeeld. Dit 

weet ik toevallig vanwege een aanvraag dit jaar. Waarschijnlijk zullen weinigen in de wijk dit 

weten. En ik weet ook niet of er voor andere plannen/projecten bewoners worden geraadpleegd. 

- Maakt niks uit, de gemeente doet toch wel wat zij wil. Je mag je zegje doen, maar als er een 

project gestart wordt, is het eigenlijk al te laat.  

- Niet altijd.  



- Niet dat ik weet, ben in de 2 jaar dat ik er woon nog nooit expliciet vooraf ergens bij betrokken.  

- Niet duidelijk welke mogelijkheden er zijn. Zet ze liever op een rijtje en neem ze mee in de 

wijkkrant die erg goed gelezen wordt.  

- Ook hier is het afhankelijk van welke deel van de wijk het betreft. 

- Parkeerherindeling is niet gedeeld. 

- Soms, maar niet altijd. Er zou voor grotere projecten best geflyerd mogen worden, bijv. zuid-

willemspark. Ook de Protix fabriek was nou niet bepaald goed gecommuniceerd vooraf. Het 

openbaar plaatsen van de vergunningsaanvraag op een site, is geen communicatie die mensen 

bereikt. 

- Tot nu toe heb ik daar niet veel van gemerkt. Alleen via de wijkkrant blijf ik op de hoogte. 

- Vanuit de gemeente worden weinig of geen dingen ondernomen om bewoners op de hoogte te 

stellen. 

- Veelal wordt er alleen gecommuniceerd als er iets geagendeerd is voor uitvoering en niet 

vooraf. 

- We worden op de hoogte gehouden, maar of we echt betrokken worden weet ik niet.  

- Weinig/geen informatie bekend. 

- Ze worden wel per brief geïnformeerd, maar de opkomst is minimaal. Mensen vinden het goed 

zo, staan niet open voor een andere mindset. 

 

10. Wat zouden bewoners zelf kunnen doen voor hun wijk, al of niet met ondersteuning van 

de gemeente?  

- Buurtwacht, opzetten en onderhouden WhatsApp groep, schoon- en onderhouden openbare 

voorzieningen, gezamenlijk koffiedrinken, andere gezamenlijke activiteiten, boodschappen en 

dergelijke voor elkaar doen (te organiseren via sociale media) e.d.  

- ?. (3x)  

- Aandragen verbeterpunten op het gebied van veiligheid, orde en netheid, overig.  

- Aankleding met planten en bomen.  

- Actiever "ogen en oren" zijn. Schoonmaakoperatie.  

- Activiteiten ondersteunen, zelf met wijkinitiatieven komen.  

- Activiteiten ontwikkelen. 

- Activiteiten organiseren, initiatief nemen voor inrichting openbare ruimte. 

- Af en toe opruimen en samen nadenken over het verbeteren van de veiligheid (zij weten per 

slot van rekening wat er wanneer speelt). Verder zou je wanneer er budget is, kunnen nadenken 

over verbeteringen/verfraaiingen van de wijk. Hierbij moet je wel opletten wat je doel is. 

Burgerparticipatie kan ook meer last zijn bij een slechte coördinatie, waardoor het uiteindelijke 

doel uit het oog wordt verloren of het budget op gaat aan te veel inspraakmomenten. 

- Afval opruim dagen.  

- Activiteiten organiseren m.b.t. betrokkenheid bewoners.  

- Alleen met ondersteuning van de gemeente.  

- Appgroep veiligheid, hulp ouderen voor bijv. boodschappen. 

- Attent zijn op zaken die je beter kunt melden bij de gemeente of de wijkagent.  

- Auto vrij/buiten-speeldagen voor de kinderen buurtbarbecue, picknick, (wilde) bloemen planten 

rond bomen enzovoorts, Koningsdag festiviteiten.  

- Beheer openbare ruimte, ruimtelijke inrichting, sociale controle, hulpverlening.  

- Bestuderen of achterhaalde, gemeenteplannen nog tegen gewerkt kunnen worden. De plannen 

voor een hostel, met bewoners die uitbehandeld zijn en gestoord gedrag vertonen, zullen de 

wijk zodanig negatief veranderen dat het onacceptabel is. Echter de inspraak avonden zijn 

slechts een toneelstuk wat een keer wettelijk moet plaatsvinden. 

- Bevorderen veiligheid, helpen opruimen zwerfvuil.  

- Bijeenkomsten voor eenzame mensen. Hulp bij schoonhouden en in de herfst bladvrij houden. 

- Brandgang schoonmaken, buren helpen.  

- Buren ontmoeten, alert zijn op onveiligheid.  

- Buurt preventie. Buiten beter meldingen.  



- Buurtpreventie, buurtfeesten voor de kinderen, de wijk zwerfafval vrij houden.  

- Buurtpreventie, schoonmaak, veiligheid. 

- Buurtwacht, melding afvaldumping.  

- Concentratie van in verhouding te veel niet oorspronkelijke Nederlanders in deze wijk, creëert 

een vervreemding, waarbij de wil en motivatie tot een verbetering van de wijk (in vooral sociaal 

opzicht) elkaar in de weg (kunnen) staan. Dus de verbetering in leefbaarheid in zijn 

algemeenheid begint bovenaf en daarna bij de betreffende burger (wijk-inwonende). 

- Contacten organiseren met andere etnische bewoners. 

- De bewoners weten echt wel beter wat er in de wijk gebeurt als de bestuurders. Advies van de 

bewoners op het gebied van milieu / veiligheid / verkeersveiligheid etc. Zouden niet bij voorbaat 

als niet juist moeten worden betiteld om vervolgens niets of het niet juiste te doen. 

- De buurt netjes houden. Voortuinen onderhouden. Geen afval plaatsen op daarvoor niet 

bestemde plaatsen. Onjuist parkeren en zich aan de verkeersregels houden. 

- De gemeente zou eens moeten luisteren naar de enorme parkeerproblemen die er in de wijk 

308 Zuid Den Bosch zijn. Als bewoners met suggesties komen en deze op een avond van de 

wijkraad uitleggen, horen we niets meer. 

- De stoep schoon houden.  

- De wijk schoon houden en daardoor leefbaar. 

- De wijk schoon houden. 

- De wijk schoonhouden / -maken. Een wijkfeest organiseren. 

- Denk dat bewoners meer voor hun wijk maar zeker meer voor hun buurt zouden willen doen 

wanneer er sprake is van een adequate handhaving vanuit de overheid. 

- Dingen die niet deugen melden.  

- Diverse activiteiten organiseren.  

- Een grotere betrokkenheid in het algemeen en niet alleen als het hen direct persoonlijk raakt. 

- Een inloop kamer / huis binnen 150 meter van bewoners.  

- Eigen omgeving schoon houden geen container een week van te voren buiten zetten. Geen 

auto’s op het trottoir parkeren!  

- Eigen stoep schoonhouden en eventueel iets meer. Honden uitlaten graag op de daarvoor 

bestemde velden. 

- Er zijn verschillende zaken die voorgelegd kunnen worden en er zijn verschillende partijen die 

zich willen inzetten.  

- Evenementen, buurtwacht. 

- Feesten organiseren, aankoop AED, ontmoetingsplaatsen, huisconcerten organiseren etc. 

- Fijne leefomgeving creëren.  

- Fundraising om de kinderen (vooral de kleintjes) in de wijk iets te laten doen i.p.v. dat de 

kinderen rennen in de straten en aanbellen bij mensen die hun rust willen om de volgende dag 

te gaan werken. Zodra het mooi weer is, doen de ouders de voordeur open en laten kinderen 

buiten spelen zonder toezicht. Zo voorkom je ook burenruzie, want de ouders zullen nooit 

vragen aan hun eigen kind van "wat heb je gedaan" dat de buurvrouw en/of man zo reageert. 

- Geen deelname gezien de leeftijd.  

- Geen idee. (2x) 

- Geen rommel op straat te gooien en bij de containers te zetten. 

- Gemeenschapszin vormen? Buurtbarbecue? 

- Gewoon mee denken en via hun VvE circuleren en schoonhouden!  

- Gewoon zoals vroeger de buren helpen en troep opruimen in de straat. Eventueel op een school 

helpen. 

- Gezamenlijke activiteiten zoals buurt barbecue voor binding en saamhorigheid.  

- Gezamenlijke tuinen onderhouden. Moestuinprojecten. Speelgelegenheden bedenken voor 

kinderen. Buurtfeesten organiseren. Onderhoudsvoorstellen doen. Samen zorgen dat er geen 

vuil op straat ligt. Onderzoek wijst uit dat als er al vuil ligt, men vanzelf slordiger wordt. Als het 

schoon is dan houdt men het makkelijker schoon! Elkaar helpen als je ziet of denkt dat dat nodig 

is! 



- Goede leefbaarheid van de wijk door goed onderling contact bewoners; veiligheid vergroten 

door verlichting in bijv. brandgangen; schoonmaakacties, tuintjes en plantsoenen bijhouden; 

speelmogelijkheden voor de jeugd. 

- Groen onderhouden, schoonhouden.  

- Groen voor de deur bijhouden.  

- Groen, groenstroken vrij houden van zwerfvuil, controle op diefstal, vernielingen, samen iets 

doen, oppakken op gebied van cultuur of onderlinge contacten.  

- Groenstroken bijhouden, rommel verwijderen, hondenpoep verwijderen door hondenbezitters.  

- Halloween, Koningsdagmarkt, garagesale.  

- Hangt af van wat je er voor terug krijgt (beslissingsbevoegdheid en/of geld voor eigen 

projecten).  

- Hele lichte vorm van mantelzorg. Bijv. boodschapppen doen. 

- Het bij elkaar brengen van bewoners die zelf met één of meer activiteiten willen helpen. 

Praktische kleine klusjes. Meedenken over activiteiten.  

- Het schoonhouden van de wijk. 

- Huftergedrag signaleren.  

- Huiswerk begeleiding, hobby club voor volwassenen sportgoepje in de avond, buurt feest, div. 

cursussen aanbieden in het buurthuis.  

- Hun eigen woning netjes houden, de stoep voor je huis schoonhouden en je tuin onderhouden 

(eventueel hulp van de gemeente voor mensen die moeite hebben met een tuin onderhouden 

(door onwil). Bijvoorbeeld eenmalige hulp bij snoeien van heg. Buurt WhatsApp aanmaken. 

- In ieder geval de eigen wijk netjes en opgeruimd houden en voor elkaar zorgen als dat nodig is.  

- Ik denk dat eenieder in het gedeelte van de wijk waarin je woont zelf een steentje kunt bijdragen; 

echter het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.  

- Ik zou het niet weten.  

- In elk geval meedenken over hoe plannen van de gemeente zodanig in banen geleid kan 

worden dat de bewoners er zo min mogelijk last van hebben en momenten prikken waarop 

werkzaamheden plaats vinden in overleg. Wat kunnen bewoners wel/zelf doen en duidelijkheid 

waarom sommige dingen gebeuren zoals ze gebeuren. 

- In ieder geval belangstelling tonen. 

- Ja jeetje: alles! Je wilt zelf toch ook in een prettige woonomgeving wonen? Daar mag best iets 

voor teruggedaan worden door de bewoners. 

- Klaar-over bij scholen, buurt-app / veiligheid in de gaten houden en verdachte zaken melden. 

- Klein onderhoud, zoals groenvoorziening, opruimen afval.  

- Leefbaar maken. Alles wat nodig is voor prettig(er) en veiliger wonen. 

- Leefbaarheid verhogen. (2x)  

- Leuke activiteiten. Activiteiten om elkaar te leren kennen. Activiteiten om de wijk veilig te maken. 

- Lid van een werkgroepje.  

- Mede toezien op veilige en schone omgeving. 

- Meedenken over veiligheid en milieu en zaken zoals afvalbakken, bankjes, hondenuitlaat, 

kinderspeelplaats, e.d. 

- Meehelpen, indien het nodig is. 

- Meer hulp voor eenzame mensen.  

- Meer informatie krijgen over de wijk.  

- Meer initiatieven m.b.t. groen en duurzaamheid en ruimte. Zoals bankjes in de wijk (waardoor 

ouderen gemakkelijker boodschappen kunnen doen en tussendoor rusten). Zonnepanelen voor 

huurders. Groene daken aanleggen. Geveltuintjes, eetprojectjes, laagdrempeligheid van 

wijkgebouwen bevorderen (zoals de Stolp).  

- Meer straatvuil in en rond om de woonomgeving aanpakken. 

- Met de buurtgenoten contact houden, schoon houden van directe omgeving, de gemeente kan 

ondersteunen in het creëren van ontmoetingsplaatsen. 

- Minder allochtonen.  

- Mooier maken.  



- N.v.t.  

- Niet veel. Het is prima als de gemeente vraagt om iets te doen, maar zou niet weten wat dat 

moet zijn.  

- Onderhoud.  

- Onderhoud van de groenvoorzieningen. Organiseren van wijkactiviteiten. Opruimen afval. 

- Onderling contact zoeken, erg moeilijk in deze wijk daar ontmoetingspunten ontbreken. 

- Ondersteuning en goede informatie door de gemeente is absoluut nodig, anders voelen de 

bewoners zich gebruikt. Dat lijkt bijv. te gebeuren met de huidige energietransitie. De gemeente 

zit stil, de bewoners moeten het doen!  

- Onze wijk c.q. buurt schoon veilig en leefbaar te houden. Dat doe je samen. Maar dat vergt ook 

aanspreken op en handhaving door gemeente evt. ook beboeten van mensen die denken zich 

hier niet aan te behoeven houden, asociaal! We hebben gezamenlijk in Nederland afgesproken 

met politiek, gemeenten en provincies om netjes met elkaar om te gaan incl. onze leefomgeving, 

Zwerfvuil, hondenpoep willen we niet! Opletten gezamenlijk via sociale controle onderling en 

s.v.p. terugkomst = gewenst van Buurtpreventie en meer onze wijkagent in beeld op straat. 

Hartelijk bedankt gemeente. 

- Oog hebben voor elkaar.  

- Op allerlei gebied zijn er mogelijkheden om actief bezig te zijn. Kijk naar projecten als 

"Dementie", Tiny Forest, Blauwe Engelen, enz.  

- Openbare plekken zelf onderhouden met behulp van financiële bijdrage van gemeente voor de 

inrichting met groen, bloemen en planten e.d. 

- Opruimen, onderhoud groen, ouderen helpen.  

- Ouderen bezoeken en ondersteunen. 

- Plannen maken voor inrichting buitenruimte. Meedenken over leegstaande gebouwen, 

bewonersactiviteiten organiseren.  

- Rotzooi van de straat halen, kapotte hekwerk of stoeptegels melden, melden vandalisme, 

melden van vervelende hang jongeren / Marokkanen, melden van auto inbraak, vrijwilligerswerk 

op de kinderboerderij, melden van vuurwerk overlast het hele jaar door, het melden van waar 

men te hard rijdt, het melden van auto's die op de hoeken van de straten op de stoep met 4 

wielen staan geparkeerd, oude mensen helpende hand bieden, wijk krant rond brengen, hond 

niet op de stoep laten schijten of melden waar dit steeds gedaan wordt. Etc. er kan een hoop 

gedaan worden! 

- Schoonhouden! 

- Schoonhouden van de wijk. Sociale controle (met behoud van privacy). Saamhorigheid creëren 

door buurtbijeenkomsten te organiseren.  

- Schoonhouden, vriendelijk zijn, er zijn bij moeilijkheden.  

- Schoonhouden, op elkaar letten (veiligheid), tuinen mooi houden, signaleren en melden bij 

ongevallen/afval/onveilige situaties.  

- Schoonhouden. Misstanden of onveiligheid rapporteren. Elkaar groeten, behulpzaam zijn. 

- Schoonhouden.  

- Schoonhouden en sociale controle.  

- Schoonhouden van de eigen straat en speeltuintjes.  

- Schoonhouden van hun woonomgeving, zoals de stoep en brandgangen vind ik een belangrijk 

item. Verder zouden we wel eens wat meer kunnen doen voor de bewoners die dat zelf niet 

(meer) kunnen.  

- Schoonhouden, beleefd blijven bij meningsverschil, tuinen goed bijhouden.  

- Schoonhouden, groen planten. 

- Schoonhouden, in contact blijven met elkaar.  

- Schoonhouden, parkeerbeleid, groenvoorziening.  

- Schoonhouden, tuintjes bijhouden en naar elkaar omkijken.  

- Schoonmaken en de woningstichting zou hier een grotere rol in kunnen nemen. Vooral in de 

brandgangen.  

- Schoonmaken, vriendelijk zijn, praatje maken met eenzamen.  



- Sociaal zijn en elkaar aanspreken op onjuist gedrag.  

- Sociale activiteiten, energie maatregelen.  

- Sociale cohesie is het meest belangrijk. Zaken als straatborrels/feesten e.d. dragen hieraan bij. 

- Sociale controle, eigen rommel opruimen, geen geluidsoverlast veroorzaken.  

- Sociale controle, inbraakpreventie, straatvuil. 

- Speeltuin opgeruimd houden, buurtfeest organiseren.  

- Straat/ wijk ontmoetingen.  

- Straatvuil ruimen! 

- Terugdringen geluidsoverlast van vooral motoren op de Pettelaarseweg. Dit is oorverdovend, 

de gehele dag in het betere seizoen. 

- Toezicht. Oren ogen. 

- Van alles, van elektrische apparaten delen tot kennisdelen. Pietje doet de ICT in de straat en 

Jantje verzorgt de ouderen, Truus geeft bijles aan de kinderen en Jeannette en Fatima leren 

bewoners Frans en Arabisch of Spaans. Delen van talenten en mogelijk maken van 

vaardigheden. Ook wat materialen betreft. Waarom heeft iedereen in de straat een elektrische 

heggenschaar? Delen van klusjes, Kees is goed in schilderen en Johan in elektriciteit. 

- Veiligheid bewaken. Kwaliteit milieu/groen in het oog houden/verbeteren. Normale burenhulp 

onderhouden.  

- Veiligheid in de wijk d.m.v. contact/ buurtapp onderhouden, elkaar aanspreken op gedrag of 

bijzondere situaties. 

- Veiligheid, stoep schoonhouden, behoeftige buurtbewoners helpen.  

- Verbinding is belangrijk. Bewust omgaan met energiebesparing, de mogelijkheid aanbieden om 

gezamenlijke aanpassingen te doen. Bijvoorbeeld groen op daken, isoleren jaren’30 woningen, 

mogelijkheid deelauto. Vast nog een hoop dingen die mensen samen kunnen oppakken indien 

er behoefte aan is. 

- Via een wijkraad? 

- Voorstellen uitwerken.  

- Vrijwilligers werk genoeg te doen. Doe ik ook al ben ik 81.  

- Vuil oprapen (doen we al rondom ons appartementengebouw), misschien flyeren? 

- Weet ik niet.  

- Weet ik zo gauw niet.  

- Weet niet.  

- Wijk schoonhouden.  

- Wijk schoonhouden! 

- Wijkfeest organiseren, veiligheidsteams opzetten.  

- Wijkraad vergaderingen bijwonen. 

- Zaken die spelen doorgeven aan de gemeente.  

- Zelf het openbaar groen en straten schoonhouden.  

- Zelf zout strooien op (moeilijk bereikbare) plaatsen, dit zout zouden ze dan op een of meerdere 

centrale plekken in de wijk moeten kunnen ophalen. En als het gaat dooien, dan haalt de 

gemeente die voorraadbakken weer weg. De gemeente legt een ondergronds reservoir aan 

waar regenwater in opgevangen wordt en d.m.v. een handpomp of speeltoestel wordt dit water 

weer opgepompt door bewoners en kinderen en vloeit naar een speelweide met bomen. 

- Zich organiseren.  

- Zorg voor eenzame mensen, schoonhouden van de wijk.  

- Zorg voor leefbaarheid zoals netheid, veiligheid, rust. 

- Zorgen dat de wijk veilig blijft.  

- Zorgen dat het schoon en opgeruimd blijft, wellicht een uurtje met de hele straat zwerfvuil en 

onkruid verwijderen. Planten verzorgen, contacten leggen om bijvoorbeeld grote maaltijden te 

bereiden en onderling te ruilen.  

- Zorgen voor een veiligere Rijnstraat, echt niet normaal wat hier voorbij komt, 120 km/per uur is 

meer regel dan uitzondering. 

- Zwerfvuil opruimen, op sommige locaties plantsoen/perk beplanten en onderhouden.  



- Zwerfvuil opruimen, via buurthuis meer onderling contact bevorderen.  

 

14. Welke bewoners zijn, volgens u, nog niet goed vertegenwoordigd in de wijk- of 

dorpsraad? 

- Allochtonen.  

- De gewone burgers. 

- De wijkraad bestaat uit het welgestelde deel van de wijk. De Gestelse buurt wordt er niet in 

betrokken. Alle problemen die ter sprake komen, gaan over hun gedeelte van de wijk. Ze maken 

zich niet druk over de andere kant van de Gestelseweg. 

- De ouderen, zwakkeren, minder mondige, jongeren.  

- Gestelse buurt.  

- Gezinnen met jonge kinderen. Jongeren. 

- Het is vooral een club van oudere, vaak mopperende mensen.  

- Het zijn al jaren dezelfde mensen. Veel ‘witte’ vertegenwoordigers. Dat inspireert niet. Het lijkt 

mij, dat er meer doorstroming uit alle bewonersgroepen moet komen. 

- Het zijn vooral organisaties, de individuele groepjes krijgen weinig kans.  

- In de wijkraad zitten alleen senioren bij mijn weten. Jongeren, 30 en 40'ers zijn niet 

vertegenwoordigd. 

- Jeugd.  

- Jonge mensen, niet komend uit de Gestelse buurt 

- Jongeren en jonge gezinnen.  

- Jongeren, nieuwe Nederlanders. 

- Meerendonk en Gestelse Buurt.  

- Mensen die er pas wonen of korter dan de vertegenwoordigden. Bewoners die wat alternatiever 

zijn of buiten de "norm" vallen en die een fulltime baan hebben.  

- Met name mensen tussen de 20 en 60 jaar. Het is natuurlijk vrijwilligerswerk en de tendens is 

tegenwoordig dat vrijwilligerswerk voornamelijk door ouderen wordt gedaan. Gelukkig niet in 

alle sectoren.  

- Wat jongere buurtbewoners tussen 30 en 45 jaar.  

 

18. Met welke onderwerpen houdt een wijk- of dorpsraad zich, volgens u, bezig?  

Anders, namelijk:  

- Alle belangen van de wijk.  

- Eigen ideeën, schoolinitiatieven, samenwerking met... 

- Ik denk dat op dit moment vaak persoonlijke of buurt belangen prevaleren boven een 

wijkbelang. 

- Men wordt bezig gehouden. 

- Ook: met teveel onzin en bijzaken die niet belangrijk zijn voor een wijkraad. 

- Organiseren jaarlijks een vergadering en een feestdag.  

- Plannen woningbouwvereniging.  

- Roddel en achterklap.  

- Samenhorigheid.  

- Sportieve en andere sociale activiteiten voor wijkbewoners.  

 

19. Hoe kan een wijk- of dorpsraad u het beste laten weten wat zij doet?  

Anders, namelijk: 

- 1. Poll over verschillende onderwerpen. 2. Flyer met website en telefoonnummer. 3. Zorgen dat 

er ook echt wat gebeurt met de vraag/opmerking van de bewoner. 4. Antwoord geven op 

vragen. 5. Bewoners ondersteunen bij hun kwestie en terugkoppeling geven/opvolgen.  

- App ontwikkelen.  

- Door de bewoners te betrekken.  

- Een wijk Facebookpagina.  

- Ik hou mezelf geïnformeerd.  



- Maak werkgroepen, er zijn in een wijk best personen die een zodanig kennis hebben van 

onderwerpen dat men daar mee wil ondersteunen. Punt is wel dat je dan wel serieus genomen 

moet worden.  

- Openbare vergaderingen.  

- Prikbord in supermarkt.  

- Publicatiebord buiten bij openbare gebouwen/ buurthuis.  

- Up-to-date houden van de actuele situatie, dus Website.  

- We hebben al een wijkkrant, nieuwsbrief hoeft niet en is weer papierverspilling. Via wijkagent 

door er over te praten zou ook kunnen. 

 

21. Zijn er nog dingen die u kwijt wilt over wijk- of dorpsraden en/of over bewoners die iets 

doen voor hun wijk? 

- Altijd goed als mensen zich inzetten! En daar de tijd voor nemen. Hopelijk kunnen we zo een 

nette wijk creëren en afrekenen met alle rotzooi op de straat en alle mensen die de boel 

verzieken. Dan wordt het hier een stuk humaner. 

- Bespreek de disbalans tussen collectief belang en individueel belang.  

- Bij beantwoording heb ik ook bijvoorbeeld een stichting actieve senioren of een comité t.b.v. 

van een enkel jaarlijks (groots gevierd) feest voor ogen gehad. Soms ervaar ik een drempel om 

naar activiteiten te komen. Wellicht dat anderen dat ook hebben. Zou goed zijn om op een 

informele wijze ongedwongen kennis te kunnen nemen van deze instanties. 

- Burgerinitiatieven worden eerder aan de kant geschoven dan de wensen van bijvoorbeeld een 

zorginstelling. De wijkraad en manager laten zich snel leiden door de wens van de gemeente. 

- Communicatie kan beter. Digitaal lijkt mij het beste. 

- Complimenten voor de mensen die betrokken zijn en daar tijd voor hebben / maken. 

- De wijk Zuid is te groot en de gebieden te verschillend. Het gedeelte waar ik woon is niet sterk 

vertegenwoordigd. 

- De Wijkraad mag meer jongeren aantrekken en uit andere cultuur. Het zijn alleen maar ouderen 

en gepensioneerden. 

- De wijkraad verspreidt een nieuwsbrief huis-aan-huis. Hierin staat ook altijd een verslag van 

hun vergadering. Mij is echter nooit duidelijk wat het vergaderen van de wijkraad nu uiteindelijk 

bijdraagt aan de projecten die de gemeente uitvoert, noch in hoeverre initiatieven van bewoners 

worden bevorderd. 

- Die uitermate lange trajecten die binnen de gemeente lopen via B&W, commissies, 

gemeenteraad zijn voor bewoners met ideeën enorm frustrerend. Daarnaast bemoeien dit soort 

organen soms tot op detail niveau met het plannen maken en zeker als het om uitvoering gaat. 

Want elke wethouder staat te springen om weer een lintje te mogen door knippen terwijl het 

gaat om plannen en ideeën van de 'straat'. Bureaucratie belemmert veel. 

- Door eigen werkdruk blijft weinig tijd over om me daadwerkelijk bezig te houden met de wijk. 

Wel is er contact met directe buren. 

- Duidelijkheid over tot hoever de “wijk” reikt. Niet te grote wijken. 

- Een wijkraad staat, denk ik, niet tussen de gemeente en de bewoners. Wel om iets ons huldigt 

te kunnen realiseren, maar niet om tegen de gemeente in te kunnen gaan. De gemeente in Den 

Bosch heeft zijn eigen plannen, vaak gebaseerd op vrienden contacten. Het is ook 

wetenschappelijk gezien, achterhaald om mensen met schizofrenie en verslaving, midden in 

een buurt te plaatsen. Echter de wijkraad kan bijv. wel een glijbaan in een speeltuin laten 

plaatsen, maar niet zo een grote ongewenste verandering aanpakken. 

- Er zijn mooie initiatieven, dank hiervoor! 

- Er zouden meer winkels voor de dagelijkse boodschappen in de Zuiderpassage moeten zijn. 

Bakker, groentewinkel.  

- Fijn dat er toch nog mensen zijn die zich daar voor inzetten.  

- Geen. (2x)  

- Geen mening.  



- Gezien ik nu niet op de hoogte ben van hun bestaan, adviseer ik om de zichtbaarheid te 

verhogen. 

- Graag digitale nieuwsbrief en niet alleen papieren.  

- Heb daar bewondering voor, maar ben zelf te oud om mee te doen.  

- Heb de afgelopen weken gepoogd contact te krijgen met de wijkagent [Naam]. Dat lukt niet en 

dat vind ik vreemd, omdat hij zegt laagdrempelig bereikbaar te (willen) zijn. 

- Heb de indruk, dat men het liefst alles zelf doet; heb meerdere keren mijn hulp aangeboden, 

maar daar gaat men niet op in. 

- Helderder maken wie, wat, voor wie, hoe en wanneer.  

- Het gaat hier gelukkig om een wijk waar weinig tot geen overlast is. Soms mag handhaving zich 

meer laten zien i.v.m. afval en fout parkeren. 

- Het is mij niet geheel duidelijk wat de wijk- dorpsraad doet en wanneer. Ik moet zeggen dat ik 

de wijkkrant ook niet heel goed lees, gezien het grote gehalte ‘kat-uit-de-boom-gered’ nieuws. 

Via medebewoners hoor ik er verder weinig tot niets van terug, terwijl ik wel goed contact heb 

met mijn flatgenoten en de besturen van de omliggende VvE’s. 

- Het is vaak een kliek van oud bewoners en waarbij je jezelf een vreemde eend in de bijt voelt 

als men zich in de raad mengt.  

- Het zou fijn zijn als er meer parkeergelegenheid komt; gemiddeld heeft ieder gezin hier 2 auto's 

en een bus voor het werk. 

- Hoewel enigszins betrokken heb ik toch weinig zicht op wat er in de wijk allemaal gebeurt. Een 

overzicht van activiteiten en organisaties zou mij helpen. 

- Ik ben niet op de hoogte van het bestaan van een wijkraad in mijn wijk. Ik ga op zoek. 

- Ik denk persoonlijk dat de raad in welke vorm dan ook een afspiegeling dient te zijn van een 

hele wijk en niet van een of twee buurten. Het zal de betrokkenheid vergroten. 

- Ik ervaar door vergrijzing in de wijken minder initiatieven. Jongere mensen met twee inkomens 

en / of ook mantelzorger hebben geen tijd meer of interesse. Andere generaties boeit het 

kennelijk niet zo maar we moeten nu juist terug naar samenhang en saamhorigheid in 

Nederland en minder sociale media, maar elkaar spreken en aanspreken samen dingen doen! 

- Ik ga niet naar bijeenkomsten, omdat het geen zin had in het verleden, veel werk ooit ingestoken 

met 0% resultaat.  

- Ik heb een hekel aan buurtburgemeesters. Ik vind dat de gemeente rechtstreeks met inwoners 

moet communiceren. Ik heb de afgelopen 20 jaar ongeveer 4x een bericht gestuurd naar 

info@s-hertogenbosch.nl. Maar nooit een reactie. Dat vind ik raar. Moet ik mijn opmerkingen bij 

een wijkraad neerleggen? Wat een Bureaucratie. 

- Ik heb het idee dat jullie huurders meer betrekken dan mensen met een eigen woning.  

- Ik heb met een paar mensen van de Indische buurt wat contact gehad met de gemeente met 

start Zuidwillemspark. Verder weet ik niet van enige organisatie in de Indische buurt. Aawijk 

zuid is dan weer te groot en te ver van mijn bed om als buurt te zien. 

- Ik heb niet zo’n behoefte aan contacten, wil gewoon prettig wonen zonder overlast.  

- Ik heb wel eens overwogen om naar een vergadering te gaan. Maar voor mij blijkt de drempel 

toch vrij hoog. Maar ik sluit niet uit dat ik, als ik straks verhuisd ben en er daar een soortgelijke 

wijkraad bestaat, wel eens zal langsgaan om te kijken hoe zoiets er aan toe gaat! Ik lees de 

verslagen wel door. 

- Ik verbaas me over het kleine aantal belangstellenden tijdens een vergadering van de wijkraad. 

Ik heb wel zorgen om het verdwijnen van het centrale ontmoetingspunt In de Roos. Dit is toch 

het hart van de wijk voor diverse activiteiten? Nu worden de activiteiten over meerdere locaties 

uitgespreid. Er moet m.i. een nieuw "hart" komen! 

- Ik vind dat er regelmatig een bestuurswisseling met zijn en niet dat mensen er 10 tallen jaren 

zitten.  

- Ik vind dat iedereen die zich inzet om de wereld om hen heen te verbeteren een pluim verdient. 

Of je nu papiertjes opraapt, of op bestuursniveau meedenkt met de gemeente. 

- Ik vind wijk een ruim begrip. Saamhorigheid in je directe omgeving en omzien naar elkaar is m.i. 

een goed begin van een prettige woonomgeving. Dat kun je niet forceren. Hooguit stimuleren 



- Ik vond het een wat verwarrende vragenlijst, omdat er óók een bewonersraad bedoeld kan 

worden. Ik ben zelf lid van de bewonerscommissie van Brabant Wonen en weet dus alles van 

de hier op handen zijnde renovatie, maar dat is dan weer geen wijkraad. Daarvan weet ik 

minder. Ik wist dus niet zo goed wat te antwoorden. 

- Ik weet dat er een wijkraad is, maar ik kan nooit naar de bijeenkomsten. Wat mij betreft mogen 

ze de bewoners beter informeren via een verslag en niet via de wijkkrant, dat is te summier. 

- Ik zou best naar een bijeenkomst van de Wijkraad gaan als er relevante onderwerpen op de 

agenda zouden staan, maar de laatste keer was dat niet het geval, terwijl ik vind dat ik niet 

geholpen ben toen ik zelf actief een vraag bij de Wijkraad heb neergelegd. Volgens mij wordt 

door de Wijkraad de verkeerde focus gelegd. 

- In de huidige vorm is het toch meer een onderonsje van dezelfde personen waarbij de schijn 

wordt opgehouden dat er echt invloed uitgeoefend wordt op de besluitvorming, terwijl het 

ambtenarenapparaat hoe dan ook zijn eigen uitgestippelde gangetje gaat. 

- In de wijkraad worden braaf de problemen aangekaart van de mondige mensen. Het is een club 

die een keer in de zoveel tijd bij elkaar komt in een rustige sfeer. Problemen worden aangepakt 

maar niet altijd doorgezet bijvoorbeeld het harde rijden door de straten. Er moeten eerst doden 

vallen en dat is een zwak criterium. 

- Indien we een wijk of dorpsraad hebben, zou er aandacht besteed mogen worden aan het 

verzakken van de bestratingen bij ons in de wijk. Er is echt achterstallig onderhoud! 

- Komt erop neer dat de wijkraad volledig naar de pijpen van de gemeente danst. Dus het maakt 

totaal niet uit wat je doet. De mensen die er zitten zijn marionetten en komen niet op voor de 

wijk. Zou eens tijd worden dat ze ook eindelijk eens iets voor de wijk doen en niet alleen aan de 

eigen functie/belangen denken Gr [Naam].  

- Meer aandacht geven aan de raden. Motiveren om een Facebookpagina te onderhouden en 

werken aan een stedelijke website, waar je jouw wijk kan aanklikken om zo alle actuele 

informatie op te zoeken en contact met de desbetreffende raad kan opnemen. 

- Meer aandacht voor het oplossen van het wegvallen van voorzieningen. In Zuid bijv. wegvallen 

van Zuiderschans en de Roos. Er blijft niets over voor de oudere bewoner. Een gemeentelijke 

oplossing van de BBS Zuid, is voor een groot aantal oudere bewoners vanwege bereikbaarheid 

geen oplossing. 

- Meer en beter communiceren, aangeven wat de belangen en standpunten van de diverse 

stakeholders zijn, zodat je je een mening kunt vormen. 

- Meer jongeren proberen te betrekken.  

- Meer luisteren naar de andere kant van de wijk. 

- Met het verdwijnen van de accommodatie in de Roos heb ik geen zin meer in deelname of 

ondersteuning in buurtactiviteiten. De huidige locatie en accommodatie is dermate niet 

uitnodigend. 

- Mijn waardering ervoor uitspreken. 

- Nee. (9x) 

- N.v.t.  

- Prima dat er een wijkraad is als klankbord en om zaken te kanaliseren. Ikzelf heb op dit moment 

weinig behoefte aan de wijkraad. 

- Staat toch ook in de nieuwsbrief van Zuid? Toch? 

- Uit ervaring, koffie drinken en vervolgens blij gemaakt worden met een wip kip op een door 

honden vervuild grasveld. 

- Van mij mogen ze in deze wijk iets zichtbaarder zijn.  

- Waardering voor de inzet van deze mensen.  

- Wat ik al eerder vermeldde; ik ben niet betrokken bij de gehele wijk, wel bij een klein gedeelte 

(lees onze straat).  

- Wat meer duidelijkheid. 

- Wij hebben nog een huis aan zee, dus zijn we vaak niet in ‘s-Hertogenbosch. Ik heb wel 

vrijwilligerswerk gedaan en ik voel veel sympathie voor al die mensen die zich belangeloos 

inzetten voor de mensen om zich heen op welke manier dan ook. 



- Wijkraad Zuid staat ver weg van de bewoners en is een soort klachtenbureau geworden. 

- Wijkraden, als ze er zijn, zouden zich beter kunnen profileren/verkopen om meer betrokkenheid 

te bereiken. 

- Zelf ga ik niet naar de wijkraadvergaderingen, omdat ik niet direct zie waarom dit voor mij 

aantrekkelijk zou zijn. Ik ben er wel eens geweest. Misschien ga ik ooit nog eens naar een 

thema-avond, maar die zijn er maar weinig. Ik vind het prettig dat onze wijkraad ons (vrijwillig!) 

vertegenwoordigt en ben ze hier ook dankbaar voor. Een wijk heeft een wijkraad wel nodig, vind 

ik. 

 


