
Notulen Wijkraad De Overlaet 
d.d. 26 juni 2019

Aanwezig: Elle Timisela (vz), Marcel v.d. Heijden (secr.), Wil Klerks, Rutger Janssens, Esther 

van Doesburg en Sjef van Creij (gemeente ‘s-Hertogenbosch), Dionne v.d. Heijden, Henny 

Schrauwen, Trudy Hommerson, Jan en Roosje van Osch, Martijn van Riet en Johan Mees (Tiny 

Forest), Ton v. Eck en diverse bewoners van De Overlaet.  

Afwezig met bericht: Hanneke Lammers, Lunette Saris en Arjan Beelen. 

1. Opening en voorstelronde
Elle opent de vergadering en heet iedereen welkom en alle aanwezigen stellen zichzelf voor. 

2. Mededelingen en ingekomen post

 Bij het agendapunt Openbare Ruimte zal alle input worden behandeld.

 Er is een brief binnengekomen van Sports to Play over meer buitensporten.

 In samenwerking met de politie wordt gewerkt aan het opstarten van een

Buurtpreventieteam. Er hebben zich twee mensen aangemeld. Aanmelden kan via het

mailadres. Bij zes aanmeldingen kan worden gestart en komt de politie informatie

geven.

 Voor wat betreft de Oostelijke ontsluiting (van noord naar zuid vanuit de Groote

Wielen) toont Elle een schema dat is uitgewerkt na onderzoek door Royal Haskoning.

De Groote Wielen wil niet dat het Hooghemaal doorgetrokken wordt door ‘het

moerasgebied’. Hierop heeft WR De Overlaet een voorstel gedaan om de route een

stukje via het Laaghemaal te laten lopen. Dit plan staat nog niet op de website. Bij

basisschool De Hobbit komt een rotonde; bij de duivensport komt een veiliger

oversteek. Dit moet eind van dit jaar gerealiseerd zijn.

 Er zijn klachten over de slechte behandeling van de dieren in het dierenpark De

Beestenboel. Er is een gesprek geweest met Jan Timmermans.

 Wil Klerks komt later tijdens de vergadering terug op de eikenprocessierups.

 Het snoei- en maaibeleid in de wijk oogst veel kritiek. Dionne heeft in mei een brief

ontvangen van de gemeente. Er wordt niet meer zo intensief gemaaid en gesnoeid. Hier

wordt op teruggekomen tijdens het onderwerp Openbare Ruimte. Men is boos over het

feit dat er weinig ruimte overblijft op trottoirs en fietspaden. Hondenuitlaatroutes en

wandel- en fietspaden zouden beter schoon/vrij van onkruid, overhangende takken etc.

moeten worden gehouden. Het talud bij de Forelborch is onlangs vernieuwd en is

gevaarlijk voor kinderen.

 Na anderhalf jaar klagen over het plaatsen van stukken van de wijkraad in de krant

weten we nu dat dit via de gemeente loopt. De stukken dienen ingebracht te worden bij

de gemeente. Deze plaatst ze in de krant.

 Divers en Juvans gaan voortaan samen verder onder de naam Farent Sociaal Werk. Hun

site is echter nog niet bijgewerkt.

 Elle geeft aan waar de wijkraad zoal mee bezig is: energietransitie, oostelijke landweg,

workshops en ouderendiners.

 Op 30 juni is het weer kinderboerderijdag. ‘t Veldje is van 13 – 17 uur open.

 De EHBO-cursus start weer na de zomervakantie.



 

3. Tiny Forest (Martijn van Riet en Johan Mees, ecoloog gemeente DB) 
Vanuit Japan en India is een initiatief overgewaaid om op een klein gebied veel bomen en 

planten te laten groeien. De gemeente was hierin geïnteresseerd en zocht hiervoor vier 

geschikte plekken. Het Johan van Vladerackenpark zou hiervoor zeer geschikt zijn. Het 

initiatief bevindt zich nog in de verkennende fase. Er is nog niets besloten; eerst moet 

onderzocht worden of er draagvlak is bij de bewoners. Via school en flyers wil men dit 

onderzoeken. Voor kinderen is zo’n Tiny Forest belangrijk.  

Johan meldt dat er al één Tiny Forest is gerealiseerd in De Harendonk/De Reit. Hij legt uit 

waarom de gemeente dit project graag wil realiseren. Men wil meer groen in de wijken 

waardoor er meer biodiversiteit ontstaat. De gemeente wil er lesprogramma’s aan koppelen, 

zodat de scholen er gebruik van kunnen maken voor educatie die dan buiten kan plaatsvinden. 

Groen in de wijk draagt ook bij aan een beter klimaat en het kan een leuke ontmoetingsplaats 

zijn. Er is een plan geschreven om de stad te vergroenen. Op de vraag waarom dit Tiny Forest 

juist op deze plek zou moeten komen waar al heel veel groen is, wordt gesteld dat er een oproep 

was gedaan om met ideeën te komen. Deze plaats zat erbij en is belangrijk vanwege het feit dat 

er scholen in de nabijheid staan, dus educatie is vlakbij. Na deze avond gaan de plannen verder 

ontwikkeld worden, waarbij gelet zal worden op veiligheid, draagvlak, invulling. Als men wat 

verder is in de planning wil men graag nog eens terugkomen bij een wijkraadoverleg om de 

stand van zaken toe te lichten. Voor de wijkraad is Marcel v.d. Heijden 

contactpersoon/coördinator. Het is de bedoeling dat het Tiny Forest aan het eind van het jaar 

gerealiseerd zal zijn. 

 

4. Openbare ruimte (Wil Klerks) 
Trudy Hommerson verwoordt de klachten betreffende het onderhoud van de openbare ruimtes, 

met name in de omgeving van Dommelborch, Aaborch etc. Met name gaat het om het slechte 

onderhoud van voet- en fietspaden. Het gras groeit door de tegels heen, de heggen worden niet 

gesnoeid, riet groeit op het pad en de grasaren zijn een groot probleem voor honden. Wil Klerks 

maakt duidelijk dat het onderhoud niet meer geregeld is zoals vroeger. Niet de gemeente voert 

het uit maar een aannemer. Dit gebeurt nu minder vaak, aangezien de aannemer bepaalt 

wanneer en wat er gedaan wordt na een schouwing. Vaak ontstaat hierdoor het probleem dat 

machinaal werk gedaan wordt en het vervolgens te lang duurt voordat het handwerk 

(afwerking) gedaan wordt. Ook worden niet meer alle bermen gemaaid. Ecologisch beheer mag 

evenwel niet tot overlast leiden bij de bewoners. Wil maakt een afspraak om de situatie ter 

plekke te komen bekijken. 

René Nuijten vraagt wat de witte stippen betekenen op de bomen bij de Dommelborch. Wil 

legt uit dat er navraag is gedaan bij de bewoners wat men van de bomen vindt. Aan de hand 

daarvan is een plan gemaakt voor de bomen in de wijk. René heeft eerder dit jaar een 

bezwaarschrift tegen een kapvergunning ingediend. Hij heeft hierover contact gehad met Dion 

van Zoggel. Wil weet niets van een kapvergunning en zal dit nagaan. Aangezien er al contact 

is geweest met Jan Winter is het wellicht handig om met hem weer contact op te nemen. 

Wil vraagt ook aandacht voor de eikenprocessierups. Gelukkig staan er weinig inlandse eiken 

in De Overlaet. Er rijdt 5 dagen per week een opzuigploeg rond. Graag melden als men nieuwe 

gevallen ontdekt! 

Roosje van Oss meldt dat de waterafvoer in de Aaborch slecht is, met name op de grote 

parkeerplaats. Geantwoord wordt dat het water de grond in moet, niet de riolering in. Er zou 

dus meer groen moeten komen. Rutger meldt dat er bij de gemeente iemand is die hierover 

informatie kan komen verstrekken. Roosje denkt dat het een goed plan zal zijn om de 

parkeerplaats opnieuw in te richten met bijvoorbeeld een groenstrook in het midden en meer 

groen langs de randen. Hierop wordt zeer positief gereageerd. 



Henny Schrauwen vertelt over de terreurzwaan in de buurt van het Vladerackenpark. Deze 

zwaan jaagt soortgenoten weg en ‘moordt jonge ganzen en eenden uit’ door ze onder water te 

drukken. De gemeente kan hier niets aan doen, aangezien de zwaan een beschermde diersoort 

is. Johan zal nadenken over eventuele mogelijkheden. 

Henny zou tevens graag zien dat er ooievaarpalen geplaatst zouden worden. Er staan meerdere 

palen in ‘s-Hertogenbosch, maar die zijn allemaal onbemand. De enige waar genesteld wordt 

staat in Gewande. Deze is na de blikseminslag van laatst, weer hersteld. Er lopen wel ooievaars 

rond in het Vladerackenpark. Het plaatsen van zo’n paal kost € 2.000,--. Uiteraard dient er wel 

draagvlak te zijn bij omwonenden. 

René meldt dat men op internet de hazenkring bij het gebouw van de Duivensportvereniging 

kan bekijken. 

 

5. Wijk- en buurtbudget (Esther van Doesburg) 
Aan de hand van de bij dit verslag meegestuurde presentatie licht Esther het hoe en waarom 

van het wijk- en buurtbudget uit. Het is vooral in het leven geroepen om de leefbaarheid in 

wijken te vergroten; op sociaal en fysiek gebied en veiligheid. 

Elle merkt op dat in het overzicht de maanden van aanvraag niet meer vermeld worden. 

Volgens Rutger komt dit door een technisch probleem; hieraan wordt gewerkt. De overzichten 

staan op de websites van de wijken. 

Op de vraag van René of er ook budget is voor het ophangen van hondenpoepzakjes antwoordt 

Esther dat dit eerder aan de orde is geweest. Men zou contact op kunnen nemen met degene 

die dit opgezet heeft. Meer afvalbakken? Rutger: dien een aanvraag in! Ideeën moeten wel 

draagvlak hebben! 

 

6. Wijk- en buurtmonitor (Rutger Janssens) 
Aan de hand van de tevens bij dit verslag meegestuurde presentatie licht Rutger het een en 

ander toe. Door omstandigheden is de monitor van 2018 later uitgekomen en deze wordt nu 

bekeken. In 2020 komt de nieuwe. Er zijn 14 wijken. Een wijk is een gebied met een 

geografische afbakening. Rosmalen Noord is bijvoorbeeld een wijk; de Overlaet is een buurt. 

Er zijn 107 buurten. Informatie wordt aangeleverd door Politie, WOZ, digipanel etc. De cijfers 

worden afgezet tegen het stedelijk gemiddelde. Overlaet Oost blijkt gemiddeld te scoren, 

Overlaet West scoort bovengemiddeld. 

Aan het eind van de presentatie staan wat adres- en websitegegevens waar meer informatie 

ingezien kan worden. 

Verder meldt Rutger nog dat Speerpunten ingediend kunnen worden bij de gemeente. Begin 

volgend jaar zal er terugkoppeling plaatsvinden over wat er allemaal gedaan is in de wijken. 
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