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Opening Wijktafel bijeenkomst.
De huidige voorzitter, Frank Zuylen en oud-voorzitter van Vereniging
Kontaktgroep De Rompert, Hans van Veen, openen de bijeenkomst en
heten iedereen van harte welkom. Hans zal de avond begeleiden en de
sprekers introduceren.
Terugblik verenigingsjaar 2015, doelstellingen 2016 en
doelstelling vereniging
Voorzitter van de (wijk)Vereniging Kontaktgroep De Rompert, Frank
Zuylen, geeft een presentatie waarin wordt teruggeblikt op het
verenigingsjaar 2015. Tevens wordt het doel, de reikwijdte van de
vereniging en de doelstellingen van 2016 gepresenteerd.
Frank toont een luchtfoto uit 1977 waarop de wijk De Rompert nog in
aanbouw is. Tevens geeft hij aan wat de vereniging als haar zorggebied
beschouwd. De wijk De Morgen hoorde daar oorspronkelijk ook bij
omdat dat gebied in eerste instantie tot de Rompert zou gaan behoren
(Rompert Noord). Later is daar vanaf gezien en werd De Morgen een
zelfstandige wijk. In die wijk werd in het verleden veel georganiseerd,
nu is daar geen sprake meer van.
De vereniging heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te
brengen en de onderlinge contacten te verbeteren. Tevens heeft de
vereniging zich het doel gesteld de leefbaarheid in de wijk te
bevorderen.

De oprichting van de vereniging en deze doelstellingen zijn notarieel
vastgelegd, waardoor de vereniging al officieel sinds 1977 actief is in de
wijk De Rompert.
Voornoemde doelen proberen wij te bewerkstelligen door een aantal
jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals deze wijktafel, de Burendag en
de tweejaarlijkse opruimactie De Rompert Ruimt (Op!). Ook doneren wij
aan het Rompert dierenpark en is er een badmintonvereniging die
gelieerd is aan onze vereniging. Helaas houdt deze vereniging na meer
dan 30 jaar op te bestaan. Momenteel er zijn onvoldoende leden.
Tevens onderhouden wij contact met de gemeente ’s-Hertogenbosch,
diverse instanties die in de wijk aanwezig zijn, maar ook met instanties
daarbuiten.
Onze vereniging houdt via haar goed bekeken website en eveneens
goed bekeken sociale media, zoals Facebook en Twitter, contact met de
bewoners in de wijk.
Ook steeds meer bewoners benaderen de bestuursleden rechtstreeks of
sturen een e-mail. De inspanning, die vier jaar geleden is ingezet om de
bekendheid te vergroten, heeft zijn vruchten afgeworpen. Nog steeds
komen er nieuwe volgers bij.
Frank Zuylen geeft in een terugblik een kort overzicht met welke zaken we ons het
afgelopen jaar bezig hebben gehouden en wat we daarmee hebben bereikt.
Hierbij worden onder andere de volgende onderwerpen benoemd: de contacten met de
gemeente, overleg over de bereikbaarheid van de nieuwe school, de inzet tegen
verschraling van het openbaar groen, het overleg over de nieuwe damwanden in het
Rompert Park, de bijeenkomsten over het Wijken- en dorpenbudget, de contacten met de
wijkmanager, het overleg met de gemeente over onze papiercontainer, contacten met
winkeliers over sponsoring van onze evenementen, overleg met de gemeente over de
staat van onderhoud van de openbare ruimte, overleg over de parkeerdruk in de wijk en
het opzetten van de buurtpreventie. We mogen concluderen dat het bestuur het
afgelopen jaar hard heeft gewerkt.
Frank geeft aan dat de vereniging beschikt over een papiercontainer. De container staat
elke zaterdagmorgen op de Rompertdreef van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Mensen kunnen hier hun papier en karton kwijt. Dit is voor onze vereniging een
belangrijke inkomstenbron. Met dit geld organiseren en financieren wij activiteiten in de
wijk.
Tot slot geeft Frank nog de ambities weer die onze vereniging zichzelf voor 2016 heeft
gesteld.
Net als in 2015 zal er vol worden ingezet op het werven van buurtbewoners voor
activiteiten. Dit is immers één van onze hoofddoelen (bewoners nader tot elkaar
brengen).
Het bestuur wil graag dat er meer buurtbewoners zich aansluiten bij het organiseren van
bestaande activiteiten (bijvoorbeeld Burendag) en/ of zelf nieuwe activiteiten ontplooien.
In 2015 is dat heel goed gelukt. Enkele bewoners uit de wijk hebben zitting genomen in
de Werkgroep voor Burendag. De tweejaarlijkse opruimactie De Rompert Ruimt (Op)! is
wederom goed bezocht door mensen die mee willen helpen.
Ook de buurtpreventie is inmiddels gestart waarbij een groot aantal bewoners uit de wijk
zich inzetten voor de veiligheid in de wijk. Dit zal in 2016 meer vorm gaan krijgen en
waar mogelijk worden uitgebreid.
In het geval van nieuwe activiteiten is het de bedoeling dat de bewoners in eerste
instantie zelf de kar moeten trekken, waarbij ons bestuur eventueel sturend,
coördinerend en financieel kan ondersteunen.

Te denken valt aan een buurtbarbecue, een halloweentocht voor kinderen, een
buitenspeeldag, een activiteit op Koningsdag en dergelijke.
Ook willen we in 2016 de bewoners van de Hooghe Clock meer
betrekken bij de wijk en de contacten versterken.
Opmerking: Ik hoor u niets zeggen over Burenhulp.
Antwoord: Momenteel ondernemen wij hier geen initiatieven in.
Stichting Divers neemt dit op zich. Vorig jaar hebben wij wel voor Divers
geflyerd om dit onder de aandacht te brengen.
Vraag: Bij de Hooghe Clock is te weinig parkeerruimte, aan de overkant
(op het terrein van de voormalige Gabriëlschool) is genoeg
parkeerruimte, maar de gemeente neemt geen beslissing. Kan de
vereniging hierin participeren?
Antwoord: De gemeente wil het gebouw misschien verkopen, dat willen
ze graag doen inclusief het parkeerterrein. Dit wordt lastiger als dit
terrein al verkocht of verhuurd is. Dit gebouw komt aan het einde van
het jaar leeg te staan. Er wordt gedacht hoe dit gebouw voor de wijk te
bewaren. Er zal een proces worden gestart waarin wordt nagedacht wat
er met het gebouw moet gebeuren. Samen met de bewoners moet er
onderzocht worden wat er moet gebeuren om het gebouw deels in te
richten als flexplek voor wijkprofessionals. Het andere deel zal
commercieel worden verhuurd.
Vraag: Onder de Hooghe Clock is een parkeergarage aanwezig, klopt
dat?
Antwoord: Ja, dat klopt maar die is alleen bestemd voor
belanghebbenden, dus niet voor bezoek en dergelijke.
Privatisering grond en bomenkap
Ed van den Broek en Chantal Sommer, van de gemeente ‘sHertogenbosch geven een presentatie over het project Groen- en
reststroken.
 Privatisering Grond
De projectgroep behandelt onder andere aanvragen van bewoners tot
koop of het gebruik van gemeentelijke grond.
Tevens behandelen zij de constateringen van het (wederrechtelijk) in gebruik nemen van
gemeentegrond door bewoners.
De reden waarom dit project is opgestart, is omdat de gemeente de wettelijke taak heeft
om op haar eigendommen te letten. Daarbij moeten de eigendommen en het beheer op
orde zijn en de rechtsongelijkheid moet worden verminderd.
De werkgroep adviseert wat er met de grond moet gebeuren. Daarbij vragen ze zich af of
de wederrechtelijke ingebruikname gelegaliseerd kan worden. Er wordt dan contact
opgenomen met de bewoner en de grond wordt dan te koop of te huur aangeboden.
Kan de grond niet worden verkocht of verhuurd dan moeten de bewoners de grond zelf
ontruimen. Geeft men hier geen gehoor aan dan wordt mogelijk bestuursdwang
toegepast.
Het kan voorkomen dat de grond al zo lang in gebruik is dat door verjaring het
eigendomsrecht van de gemeente is overgegaan. Voorwaarde voor verjaring is dat men
dit wel aan moet tonen dat de grond daadwerkelijk al zo lang in bezit is genomen.
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende vragen gesteld:
Vraag: Ik heb met de gemeente contact gehad over een stuk grond bij mijn huis, de
reactie van de gemeente laat te wensen over. Ik heb 4 of 5 keer contact gezocht, maar
krijg geen reactie van de gemeente.

Antwoord: Excuses wordt aangeboden en medegedeeld dat de gemeente er alles aan
gaat doen om contact te krijgen en tijdig te reageren. We hebben veel reacties gehad die
tijd vergden. Naast de Rompert hebben we ook bij andere wijken soortgelijke acties
lopen.
Bepaalde (verjarings)trajecten hebben veel tijd gevraagd waardoor we in de knel
kwamen met de beschikbare personele capaciteit waardoor reacties soms achterwege
bleven. De gemeente zegt toe om de openstaande dossiers van De Rompert prioriteit te
geven.
Opmerking: 20 jaar geleden heb ik op de Vijfde Rompert grond gekocht en nu wordt
door de gemeente aangegeven dat een aantal mensen die grond ingenomen hebben
vanwege de verjaringstermijn niets hoeven te betalen. Ik vind dit vreemd, ik concludeer
dat ik te netjes ben geweest.
Antwoord: Rechtsgelijkheid is belangrijk daarom is het project gestart. Heeft men de
grond al meer dan 20 jaar in bezit dan is er sprake van verjaring. De grond moet dan
echter niet meer toegankelijk zijn voor eenieder en men moet dan wel kunnen aantonen
dat de grond daadwerkelijk zo lang in gebruik is.
Vraag: Het gebeurt nu dat grond die een andere bestemming heeft dan in het
bestemmingsplan is aangegeven door de gemeente verkocht wordt. Achteraf wordt dit
door de gemeente ‘gelegaliseerd’. Deze grond heeft belang voor de inrichting van de
straat (Rompertdreef). Het is uitermate storend dat de gemeente dit achteraf regelt via
het bestemmingsplan. Wij moeten hiertegen bezwaar kunnen maken. Ik vraag me sterk
af of dit juridisch wel juist is.
Antwoord: De gemeente probeert verjaring te voorkomen. De situatie is soms al 20 jaar
zo. We moeten kijken hoe we dit anders doen. Het bestemmingsplan wordt tijdens het
aanvraag- of adviestraject meegewogen en we onderzoeken hoe/ of we dit anders
kunnen inregelen.
Opmerking: Ik had brutaal moeten zijn dan was ik nu beter af geweest. Ik heb het nu
netjes aangevraagd en het is afgewezen.
Vraag: Is de regeling aangepast? 10 jaar geleden kon het niet en nu wel?
Antwoord: In theorie is het mogelijk, u moet hiervoor een aanvraag indienen. We zijn
het beleid aan het hereiken, hierdoor ontstaan nieuwe inzichten. Ik wil u vragen daarom
opnieuw een aanvraag in te dienen.
 Bomenkap
Met betrekking tot de bomenkap op de Rompertdreef geeft Patrick Verheul aan dat een
aantal bomen op de Rompertdreef aan het afsterven waren. De veiligheid was hierdoor in
het geding.
Over de Rompertdreef geeft hij aan dat hier misschien meer mee moet gebeuren
(herinrichten), maar voorlopig zal dit niet het geval zijn.
De bomen die gekapt worden moeten door herplant vervangen worden.
Belangrijk daarbij is dat deze vervangende bomen terugkomen in de straat.
Echter liggen er kabels en leidingen dicht onder de bomen. Tegenwoordig worden er door
de kabel- en leidingbeheerders nieuwe eisen gesteld aan de gronddekking van de kabels
en leidingen.
Bijna alle bomen op de Rompertdreef staan te dicht op de kabels en leidingen. Hierdoor
kunnen de bomen niet worden teruggeplant.
De gemeente heeft de verplichting om bomen terug te planten (herplantingsplicht) echter
zal dat nu op een andere locatie zijn.
Naar aanleiding van de toelichting zijn de volgende vragen gesteld:
Vraag: Twee bomen op de hoek Rompertdreef, Vierde Rompert veroorzaken veel
schade. Kunnen deze bomen gekapt worden en kleinere bomen hiervoor in de plaats
worden terug geplant?

Antwoord: De gemeente zet geen bomen om ze vervolgens weg te halen. We moeten
even kijken naar de overlast en vervolgens wat we ermee moeten. Destijds was er geen
urgentie om die twee bomen weg te halen en de andere twee te laten staan. Ik wil u
vragen om hiervoor een aanvraag in te dienen.
Vraag: Waarom worden de bomen maar 1x in de 7 jaar gesnoeid? Dit geeft overlast.
Antwoord: Er wordt 1x per 6 jaar gesnoeid. Dit is een gemiddelde. 1x per 2 jaar worden
alle bomen in ‘s-Hertogenbosch bekeken. Indien nodig worden ze meegenomen in het
snoeischema.
Overlast is iets anders. Is er sprake van algemeen belang dan moet de bewoners de
overlast dulden.
Opmerking: In De Morgen wordt er meer gedaan aan het onderhoud van het groen dan
in de Rompert, omdat daar andere beplanting staat.
Antwoord: Het onderhoud is hetzelfde. In het verleden heeft De Morgen wellicht een
andere beplanting gehad, maar dat zou nu hetzelfde moeten zijn.
Vraag: Ik heb de gemeente gevraagd om bomen te rooien op de Vijfde Rompert, al vijf
maanden hoor ik niets. De bomen worden niet gerooid, niet gesnoeid, wat gaat u nu
doen?
Antwoord: Er zijn plannen om in wijken dingen aan te pakken. Takken die over de
erfgrens hangen mag u zelf afsnoeien tot de erfgrens. We willen hierover met u praten,
maar ik wil ook aangeven dat we niet voor één melding uitrukken om te komen snoeien.
Vraag: Wat gebeurt er nu met de Rompertdreef?
Antwoord: Bomen planten op de Rompertdreef is een risico.
Vraag: Controleert de gemeente de aannemer dat hij snoeit?
Antwoord: Ja.
Vraag: Het beeld van de wijk is sterk achteruit gegaan. Wie heeft de zeggenschap over
de eisen van de nutsbedrijven? Het zou zonde zijn als het beeld van de Rompertdreef
verdwijnt zonder dat er een alternatief is. Vereniging Kontaktgroep De Rompert heeft
graag zicht op een oplossing. Moeten wij naar de wethouder of de politiek?
Antwoord: Een herinrichting zou het mooist zijn. De verharding is nog goed.
Bouw Kindercampus Noord
Basisschool Noorderlicht zal van de Vijfde Rompert verhuizen naar de Eerste Rompert.
Ze betrekken een nieuw gebouw waar ook een kinderdagopvang en sportclubs worden
ondergebracht. Vandaar de naam Kindercampus Noord.
Frank van Berkel, Wijkmanager Noord van de gemeente, geeft een toelichting over de
stand van zaken met betrekking tot de bouw van Kindercampus Noord.
De bouw gaat op dit moment zeer voorspoedig. De planning op dit moment is dat de
verhuizing in de herfstvakantie van 2016 al kan gaan plaatsvinden in plaats van de
kerstvakantie.
Eind vorig jaar is er overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners van de Eerste
en Derde Rompert over de verkeerssituatie rond de nieuwe school.
Er zijn daar twee varianten besproken. Door de aanwezigen is er unaniem gekozen voor
de variant met het vrij liggende voet- en fietspad.
De gemeente moet hiervoor grond verwerven bij de nabijgelegen kantoorpanden en
zorgcentrum Duinendaal.
Vóór de herfstvakantie is de situatie heringericht, dit geeft extra overlast. De bewoners
van de Eerste Rompert zullen extra worden geïnformeerd over de besluitvorming en de
planning. De gemeente zal wellicht nog een infoavond organiseren.
Naar aanleiding van de toelichting zijn de volgende vragen gesteld:
Vraag: Kan de school pas open als de verkeerssituatie is aangepast?
Antwoord: Ik kan dit niet beloven.

Vraag: Is er nagedacht over een veilige route vanuit Rompert Park en Rompert
Centrum? Nu ligt er op de Rompertdreef tussen de Zesde Rompert en de Vijfde Rompert
een oversteekplaats. Is deze op de nieuwe route ook te realiseren?
Antwoord: Er zijn meer dingen noodzakelijk, dan moet dat besproken worden. Het is
nog niet duidelijk of dit tegelijk kan met de rest.
Pauze
Buurtpreventie
Bestuurslid van Vereniging Kontaktgroep De Rompert, Kjeld Dam, houdt een presentatie
over de start van de buurtpreventie.
De Buurtpreventie is 5 weken geleden gestart. Bijna 20 mensen uit de wijk hebben zich
aangemeld om mee te doen. Nieuwe mensen zijn altijd welkom!
Hoe meer mensen zich aanmelden hoe meer er gelopen kan worden.
In de wijk spelen een aantal zaken. Met name diefstal, brand en hangjeugd.
De situatie is niet ernstig, alleen de overlast op en rond het parkeerterrein van de
Rompertpassage blijft een probleem.
Kjeld geeft aan dat er door de week normaal 10 tot 15 auto’s staan en dat dit met de
helft is afgenomen door de buurtpreventie.
Vereniging Kontaktgroep De Rompert heeft ook diverse malen contact gehad met de
politie en de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat er nu door de politie extra gesurveilleerd
wordt op het parkeerterrein.
Buurtpreventie is niet de oplossing, zo stelt Kjeld. De vraag is om mee te kijken met de
politie en te melden. Hoe meer meldingen hoe meer aandacht de politie eraan besteedt.
Zo werkt het helaas.
Het hesje zorgt ervoor dat je zichtbaar bent, mensen reageren daar op.
Het hoofddoel is om de wijk veilig te houden en veiliger te maken.
Om auto-inbraken te voorkomen geeft Kjeld nog mee dat je na moet denken wat je in je
auto hebt liggen en wat je doet. Dit scheelt een hoop ellende en vermindert de
criminaliteit.
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende vragen gesteld:
Opmerking: De overlast neemt niet af. Ik heb een dumping gemeld, maar krijg geen
melding terug.
Antwoord: Het klopt inderdaad dat de politie helaas niet altijd terug meldt.
Vraag: Wie neemt deel aan de buurtpreventie?
Antwoord: Mannen, vrouwen. Iedereen, mits meerderjarig. Je bent altijd minimaal met
twee personen. Voor mensen die ’s nachts (willen) lopen geldt dat die met drie personen
zijn.
Opmerking: Er zijn twee bijeenkomsten geweest, ik heb informatie gevraagd maar
helaas niets gehoord.
Antwoord: Helaas is mij dat ontgaan, waarvoor excuses. Ik wil u graag nog van
informatie voorzien.
Opmerking: Op het parkeerterrein van de Rompertpassage wordt er ’s nachts geracet,
dit geeft veel overlast.
Antwoord: Vereniging Kontaktgroep De Rompert heeft diverse malen contact gehad met
de politie en de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat er nu door de politie extra
gesurveilleerd wordt op het parkeerterrein. Blijf zelf ook melden bij de politie. Hoe meer
meldingen hoe meer de politie daar op zal reageren!
Opmerking: De wijkagent stuurt de jongeren daarheen zodat ze daar zichtbaar zijn en
niet de wijk intrekken. Dit zorgt wel voor overlast in de wijk.

Opmerking: Als je een melding maakt bij de politie moet je erbij zeggen dat ze het ook
doorgeven aan de wijkagent, dit gebeurt niet altijd.
Vraag: Is het mogelijk om camera’s op te hangen?
Antwoord: Juridisch is dat lastig.
Rondvraag.
Vraag: Hoe staat het met het parkeerterrein aan de Vijfde Rompert? In het verleden zijn
we een aantal keer bij elkaar gekomen samen met de gemeente om dit te bespreken. Ik
vraag me af wat nu de stand van zaken is want er lag een plan.
Antwoord Wijkmanager Frank van Berkel: Ik neem deze vraag mee en kom hier op
terug.
Vraag: De riolering op De Rompert voldoet niet, wanneer wordt er iets aan gedaan?
Antwoord: Vanwege de hevige buien de laatste tijd heeft dit onderwerp de aandacht
van de politiek.
Opmerking: met nat weer wordt door de gemeente de grasvoorzieningen kapot
gereden.
Antwoord: Er wordt hierop gecontroleerd, maar het is niet bekend of hierover
terugkoppeling plaatsvindt.
Opmerking: Op de Vijfde Rompert is veel sluipverkeer, maak er éénrichtingsverkeer
van.
Antwoord: De gemeente wil dit niet. Het is gevaarlijk om de wijk af te sluiten.
Vraag: Is het mogelijk om bij de speelweide borden te plaatsen in verband met de grote
overlast van hondenpoep?
Antwoord: Het plaatsen van borden is mogelijk. In Orthen is er een goed voorbeeld hoe
deze borden eruit kunnen zien.
Afsluiting
Frank Zuylen bedankt iedereen voor de komst en de deelname.
Hij geeft nog mee dat het een feit is dat veel mensen al lang in de wijk De Rompert
wonen. Dit geeft aan dat De Rompert een prettige wijk is om te wonen.
De deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Ook Hans van Veen wordt
hartelijk bedankt voor het leiden van de avond.
Frank Zuylen sluit de Wijktafel om 22.35 uur.

