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Percentage aanwezige leden vertegenwoordigd van het totaal: 46%
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Opening en mededelingen
Opening:
De voorzitter, mw. Wijmer, opent de vergadering om 19.35u en heet alle aanwezigen
welkom.
Mededelingen:
a. Parkeren in het Paleiskwartier
Parkeersituaties zijn regelmatig aanleiding voor bewoners om het bestuur te vragen in
actie te komen. Bewoners vestigen vooral op de volgende drie punten de aandacht: ten
eerste het “wild” parkeren bij het appartementencomplex Het Hof; ten tweede de
rommelige situatie bij de hoek van restaurant Happy Italy en ten derde de vroege sluiting
om 21:00 uur van de parkeergarage bij de Spiegeltuin.
Het is duidelijk dat rond Het Hof de situatie nu een rommeltje is.
Ook het parkeren op de stoep tegenover Happy Italy is niet de bedoeling, omdat een
stoep geen parkeerplek is. Over de vroege sluiting van de parkeergarage om 21:00 uur
maken bewoners zich zorgen omdat straks de bioscoop gaat draaien en waarschijnlijk
veel bezoekers (met auto) aantrekt. Waar gaan die hun auto parkeren? Deze
parkeervraagstukken hebben wij als bestuur op 11 september j.l. besproken met het
hoofd van de afdeling Stadstoezicht en Handhaving van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
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Wat betreft parkeren bij de vijver rond Het Hof is één ding duidelijk: daar is parkeren niet
toegestaan. Toch gebeurt het. Wij vroegen waarom daar op dit moment niet wordt
gehandhaafd door Stadtoezicht. De reden is dat er nog steeds bouwwerkzaamheden
zijn. Bij de uiteindelijke inrichting van die leefomgeving - als alles af is - zal het niet meer
mogelijk zijn daar met de auto te komen. Zolang er echter provisorische ‘bouwhekken’
staan, kan er niet officieel worden gehandhaafd, zo was de uitleg. Het gaat dus om een
tijdelijke situatie. Wij vermoeden dat de ‘foutparkeerders’ zelf wel weten dat het niet in de
haak is, maar de verleiding van gratis parkeren is denkelijk sterker.
Op de hoek van de Spiegeltuin wordt incidenteel gehandhaafd door parkeercontroleurs.
Zolang parkeren in het Paleiskwartier gratis is vanaf 18:00 uur, is een dagelijkse
handhaving niet mogelijk omdat dat qua inzet van controleurs te duur wordt. Bij de
gemeente/Stadstoezicht gaat men uit van het instellen van latere sluitingstijden van de
parkeergarage dan 21:00 uur met het oog op de komende bezoekers van de nieuwe
bioscoop. Doorslaggevend voor zo’n wijziging zal de hoogte van het bezoekersaantal
van de bioscoop zijn. Bij de parkeergarage naast de Emte/Spiegeltuin zal alleen sprake
zijn van inrijden; de parkeergarage uitrijden blijft uitsluitend mogelijk aan de kant van de
Hugo de Grootlaan.
b. Wijkschouw in het Paleiskwartier
Op 14 oktober hebben vier bestuursleden Wijkschouw gehouden, hiervan een reportage
gemaakt en doorgestuurd naar de Wijkmanager (Riekje Bosch) en Paleiskwartier BV.
De aandachtspunten van de Wijkschouw 2017 zijn:
1. Hofvijver – Doordat de bouwwerkzaamheden aan Het Hof nog niet 100% klaar zijn en
door de start van de bouwwerkzaamheden van Belvedere, is het voetgangersgebied
gemakkelijk toegankelijk voor auto’s die hier vrijuit ‘wild’ parkeren. Hier staan gemiddeld
30 tot 50 auto’s illegaal geparkeerd.
Gewenste oplossing: handhaving d.m.v. parkeerboetes.
2. Bordeslaan – Op de Bordeslaan staan bij de Herautstraat én bij de garage-ingang
naast het IND gebouw twee palen met verkeersborden precies te ver naar voren vóór de
rooilijn. Voor blinden is dit een ernstig obstakel, zo is gebleken in de praktijk.
Gewenste oplossing: beide palen ongeveer 40 cm naar achteren plaatsen.
3. Verlengde Bordeslaan – Bij de EMTE en Happy Italy is het op de bevoorradingsweg
verboden in te rijden. In de weekenden rijdt regelmatig uitgaanspubliek - vaak met hoge
snelheid - door deze straat.
Gewenste oplossing: opklapbare driehoek plaatsen zodat inrijden alleen kan voor
vergunninghouders.
4. Paleisbrug - Op de traverse staan tussen het groen enkele RVS kastjes. Daaromheen
een stalen band en ook deels loshangend zwarte tape.
Gewenste oplossing: kapotte zwarte tape verwijderen en vervangen door nieuwe tape.
5. Uitkijktrap bij vijver Hugo de Grootlaan - De plafonds van de uitkijktoren/ingang
parkeergarage zijn ernstig aan het oxideren en laten bovendien water door: lekkage.
Gewenste oplossing: reparatie en vervanging.
6. Hofvijver groenbakken - Aan de Hofvijver - tussen EMTE en Jheronimus toren staan
van Cortenstaal bakken met bomen en daaromheen grassen. Door medewerkers van de
gemeente die deze planten water geven, worden stelselmatig de metalen randen van dit
groenperk kapot gereden.
Gewenste oplossing: vervangen kapotte randen en instructie van gemeentelijke
watergevers.
7. Muur hoek Spiegeltuin - Op de hoek van Magistratenlaan en de Spiegeltuin heeft
een vrachtwagen de muur kapot gereden.
Gewenste oplossing: kapotte rand opnieuw opmetselen.
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8. Spiegeltuin/Bordeslaan - Bij de toegang tot de EMTE en brievenbus staan paaltjes:
één daarvan is stuk, en staat los.
Gewenste oplossing: kapotte paaltje repareren.
9. Festivalterrein armoedige aanblik - Het Festivalterrein ligt er tamelijk armoedig bij.
Het wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats, soms als parkeerplaats, de afwatering is
slecht, het kunstgras heeft zijn glans ondertussen verloren.
Gewenste oplossing: goede ruimtelijke ordening.
10. Creatieve oplossingen - Bij de EMTE liggen veel peuken. Een peukenrooster kan
een oplossing zijn. Voor saaie elektriciteitskastjes heeft de gemeente Tilburg een
fotografische oplossing bedacht.
Gewenste oplossing: goede inpassing in de ruimtelijke ordening van bovengenoemde
oplossingen.
c. Activiteiten gericht op sociaal netwerk in en rond Paleiskwartier
- De website is vol in bedrijf (wordt bijgehouden door buurtbewoner Kees Deijl)
- Er is door bestuurslid Luc van Mil samen met buurtbewoners een Community gestart op
Facebook voor de bewoners van het Paleiskwartier. Deze is gekoppeld aan de Website.
- Er wordt gewerkt aan samenwerking met omringende wijken. Samenwerking met
Boschveld is opgestart. Boschveld is als sociaal netwerk al verder ontwikkeld. In
Boschveld is een buurtcentrum: Kopernickel en daar zijn initiatieven met eten en klussen
die ook in Paleiskwartier zouden kunnen werken. Eerste contacten zijn gelegd met
nieuwe buur Willemspoort.
- Op 23 november om 20.00 uur in het Infocentrum is er een eerste ontmoeting van
mensen in het Paleiskwartier die willen werken aan een sterker sociaal netwerk. Via een
brainstorm kijken we welke ideeën er zijn en hoe we organisatorisch de ideeën kunnen
uitbreiden. De wijkmonitor van de gemeente Den Bosch dient als uitgangspunt.
https://www.shertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Stad/Stad_in_Cijfers/Wijkbuurtmo
nitor_2016_West.pdf
-Op 6 december komt wijkwerker van Wijk-West op bezoek bij bestuur om inzichten te
bespreken.
d. Vernieuwing Onderwijsboulevard bijna gereed
De werkzaamheden op de Onderwijsboulevard zijn momenteel zo goed als gerealiseerd.
Enkele zaken worden op korte termijn nader afgewerkt.
Er zijn gele plateaus op de kruispunten aangebracht die verkeersremmend zouden
moeten werken.
Onderdeel van het maatregelpakket is de realisatie van een oversteek op de Hugo de
Grootlaan met de aansluiting Statenlaan (zebrapad). Deze werkzaamheden waren
vanwege de bereikbaarheid van het Paleiskwartier niet gelijktijdig voorzien met de
maatregelen aan de Onderwijsboulevard. Op zaterdag 2 december zullen deze laatste
werkzaamheden worden opgepakt. Dit ter informatie.
Dhr. Schuurmans: Het wildparkeren in de Statenlaan neemt fors toe.
Dhr. van Spaandonk vindt de wijkschouw onvolledig. Mw. Wijmer vraagt dhr. van
Spaandonk om zijn bemerkingen in een lijstje te zetten, deze zullen worden
meegenomen met de volgende schouw op 4 december. Wie wil kan zich aanmelden en
zelf met de schouw meelopen.
Dhr. van Spaandonk vindt dat het geel asfalt op de Onderwijsboulevard er niet netjes
uitziet, dit geldt ook voor de aansluiting van Het Hof op de Onderwijsboulevard. Er wordt
geantwoord dat dit mogelijk nog moet worden afgewerkt.
Andere personen die nog aandachtpunten hebben voor de volgende schouw kunnen die
melden bij het bestuur.
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Vaststellen aanwezige stemmen
Het percentage aanwezige leden vertegenwoordigd van het totaal is 46%. Omdat geen
quorum vereiste geldt voor deze vergadering, kunnen de geagendeerde besluiten
rechtsgeldig worden genomen.

3

Vaststellen notulen van ALV 30 mei 2017
De voorzitter neemt de notulen met de aanwezigen door. Er zijn tekstueel geen
opmerkingen.

Actie /
Besluit

Inhoudelijke opmerkingen:
Dhr. Kuster vraagt waarom groen in de wijk niet meer op de agenda staat. Mw. Wijmer:
Dit is nog wel een aandachtpunt bij de wijkschouw. Vanmorgen is door het bestuur een
ontwerprapport van de gemeente ontvangen waarin staat op welke locaties in de wijk het
mogelijk is om groen te planten. N.a.v. dit rapport volgt nog een gesprek met de
gemeente. Het bestuur informeert de leden wanneer hierover meer bekend is.
Gevraagd wordt of de fontein het al doet. Antwoord: De verwachting is dat deze in het
voorjaar zal werken. N.a.v. het besluit onderaan pagina 9 wordt gevraagd of de m2 al bij
de VvE’s zijn opgevraagd. Dit is niet bekend en zal worden uitgezocht. Het antwoord
volgt. Naschrift: De m2 die C.V. Wijkbelangen aanhoudt zijn gebaseerd op opgave van
Ontw. Mij. Paleiskwartier B.V. Er zijn geen documenten voorhanden om deze m2
eenvoudig te controleren. Indien een VvE van mening is dat de opgegeven m2 onjuist
zijn, zal een nieuwe BVO berekening door die betreffende VvE moeten worden gemaakt.
Panen Vastgoed zal bij Ontw. Mij. Paleiskwartier vragen om een controle van de eerder Actie
verstrekte gegevens.
Panen
Besluit: De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4

Besluit

Vaststellen begroting 2018 en beleidsplan 2018
Dhr. Kuster merkt op dat de totaaltelling inkomsten niet overeenkomt met de totaaltelling
van de kosten. Antwoord: Dit zal worden gecorrigeerd. De juiste versie van de begroting Actie
wordt met deze notulen meegestuurd. De ledenbijdrage per VvE is wel correct Panen
weergegeven.
Dhr. van Spaandonk vindt het budget voor sociale activiteiten erg hoog. Dhr. Nijkamp:
Een van de doelen van onze vereniging is om de bewoners en bedrijven in de wijk met
elkaar in contact te brengen. Dat lukt goed met deze activiteiten. Ze worden goed
bezocht en goed gewaardeerd.
Dhr. Kuster vraagt of er een wijkbudget beschikbaar is voor het Paleiskwartier. Antwoord:
Ja hiervoor is budget, maar dit budget is voor iedereen beschikbaar die met een goed
initiatief komt met financiële onderbouwing. Zo’n initiatief moet voldoen aan de hiervoor
door de gemeente gestelde voorwaarden. Op de website van het PKW staat een link
naar de aanvraagformulieren.
Dhr. Nijkamp verwacht ook al in 2018 kosten te gaan maken in aanloop naar de
jubileumactiviteiten in 2019, wanneer het Paleiskwartier 25 jaar bestaat.
Gevraagd wordt of de begrote kosten voor externe expertise alleen betrekking hebben
op het WKO dossier. Antwoord: ja.

Beleidsplan CV PKW 2018-2020 op hoofdlijnen:
Het bestuur CV PKW wil de activiteiten voortzetten zoals die de afgelopen jaren zijn
verricht op basis van de doelstelling van de vereniging zoals de verbetering van de
leefbaarheid en de infrastructuur in de wijk, verantwoord parkeerbeleid en veilig verkeer.
Ook de onderhandelingen over de WKO vragen zeker in 2018 nog veel aandacht van het
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bestuur.
Het bestuur onderhoudt contact met de bewoners van de wijk en vertegenwoordigers
van de gemeente. Daarnaast besteedt het bestuur aandacht aan de sociale opbouw van
de wijk door het organiseren van activiteiten (nieuwjaarsborrel, ontbijt voor CEO’s van
bedrijven in de wijk, bewonersavonden en brunch voor alle bewoners, Paleiskwartier op
website en in sociale media).
Om de bewoners meer te betrekken bij de activiteiten worden de volgende werkgroepen
opgericht:
a. Jubileum Paleiskwartier 25 jaar mei/juni 2019 (het hele bestuur)
Gedacht wordt aan activiteiten waaraan bewoners uit de wijk actief deelnemen. Zoals:
het voorbereiden en uitvoeren van een musical, muzikale activiteiten in de binnentuinen
b. Sociaal netwerk Paleiskwartier (bestuursleden: Luc van Mil en Jan Bastiaansen)
Opstartbijeenkomst op 23 november in Infocentrum Aanmelden op info@paleis.org
c. Mobiliteit en Parkeren (bestuursleden Sacha Wijmer en Jan Bastiaansen)
Overleg met inwoners over ervaringen en verbeterpunten in de wijk op dit gebied, als
input voor verdere besprekingen met gemeenten en bedrijven/instellingen in de wijk.
d. Website en social media en digitale nieuwsbrief (bestuursleden Luc van Mil en Henrik
Nijkamp, Sacha Wijmer)
Samen met actieve bewoners levendigheid en actualiteit van deze media stimuleren en
verder ontwikkelen.
Deze werkgroepen zijn alle vier in oprichting, maar aan alle vier de onderwerpen wordt
door bestuursleden en enkele actieve bewoners al wel gewerkt.
Voor alle activiteiten zijn in de begroting middelen opgenomen. Voor aanvullende
financiering zullen we een beroep doen op het Wijkbudget van de gemeente.

Dhr. Schuurmans: wat is het mandaat van de werkgroep, met name t.a.v. de uitgave van
de € 6.000,- voor het jubileum. Mw. Wijmer: De werkgroep beslist hier niet over. Dat doet
het bestuur. Dhr. Schuurmans vindt het een hoog bedrag om akkoord op te geven als
nog niet bekend is wat hiervoor wordt gedaan. Mw. Wijmer geeft aan dat het bestuur in Actie
het voorjaar een uitgewerkt plan zal overleggen met bijhorend financieel plaatje m.b.t. bestuur
het jubileumbudget.
Dhr. Kuster: Komt er ook een werkgroep m.b.t. de ontwikkelingen op het spoor?
Antwoord: Paleiskwartier Wijkbelangen (PKW) neemt deel aan “GoederentreinenNee”
maar PKW is geen actiegroep. In februari 2018 is de milieueffectrapportage gereed. Dat
is het moment voor bewoners en actiegroepen om in te spreken.
Aanwezigen zien er toch belang in om voor dit doel een aparte werkgroep in het leven te
roepen.
e
Besluit: Er komt een 5 werkgroep “Goederenvervoer Spoor” welke bestaat uit de heren Besluit
Kuster en Hoeberichts en bestuurslid mw. Van Ommeren.
Mw. Wijmer: meer info over dit onderwerp kunt u vinden op www.goederentreinennee.nl

CV WPK en BTW-plicht
Het bestuur heeft advies ingewonnen en er is niet met zekerheid uitsluitsel te geven of
onze vereniging belastingplichtig is. Voor 100% zekerheid is afstemming met de
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belastingdienst nodig. Dit zal op een later moment nog vervolg krijgen.

5

Besluitvorming intentieovereenkomst met Ennatuurlijk
Dhr. Martin Marquering van Inenergie geeft uitleg aan de hand van een presentatie. De Actie
presentatie is als bijlage aan deze vergadering toegevoegd.Dhr. Martin Marquering merkt
n.a.v. de presentatie op dat we nu in fase 2 van het overnametraject zitten. Onze insteek
richting Ennatuurlijk is dat PKW de overeenkomst graag met Ennatuurlijk wil verlengen
maar wel op voorwaarde dat er een goed voorstel komt. De focus van Inenergie ligt op
dit moment vooral op het gebied van waardering en duurzaamheid.
Dhr. van den Wildenberg: Waarom vragen we niet bij meerdere exploitanten om een
voorstel in te dienen en vervolgens de beste te kiezen? Antwoord: We nemen nu alleen
fase I over en Ennatuurlijk verzorgt de exploitatie van Fase II. Daarom heeft Ennatuurlijk
de voorkeur.
Dhr. van Spaandonk: In de presentatie wordt gemeld dat DWA is ingehuurd voor extern
technisch advies. Zitten deze advieskosten in het reeds begrote budget voor kosten voor
extern advies? Dhr. Nijkamp bevestigt dat dit het geval is.
Dhr. van Spaandonk: is de gepresenteerde planning, om in februari een
intentieovereenkomst met Ennatuurijk te hebben haalbaar? Er moet nog het nodige
onderzoek worden gedaan en de bevindingen moeten ook nog door Ennatuurlijk worden
beoordeeld. Antwoord: het is zondermeer haalbaar om nog het nodige onderzoek uit te
voeren en dit met Ennatuurlijk te bespreken, er is nl. een verlenging van de
onderhandelingstermijn afgesproken. Deze afspraak moet nog wel worden vastgelegd.
De genoemde datum van 1 februari 2018 is krap gepland, maar deze datum is geen
harde deadline. We moeten er echter wel voor waken dat we de datum niet blijven
doorschuiven.
Besluit
Besluit: Het bestuur van C.V. Wijkbelangen Paleiskwartier dient de huidige
onderhandelingen met Ennatuurlijk voort te zetten en het voorstel verder aan te scherpen
om voor 1 februari alsnog tot een voorstel voor een intentieovereenkomst te komen. Dit
voorstel voor zal in een ALV, te houden in februari 2018, ter goedkeuring aan de leden
worden voorgelegd. Indien er 1 februari geen voorstel voor een intentieovereenkomst tot
stand is gekomen, zal in een ALV, in februari 2018, aan de leden worden gevraagd op
welke manier het bestuur verder dient te gaan met het WKO dossier.
Dhr. van Spaandonk merkt op dat hij graag de gelegenheid zou hebben om een
eventueel voorstel voor een intentieovereenkomst eerst aan de leden van zijn VvE voor
te leggen ter besluitvorming. Mw. Van Ommeren antwoordt dat het aan de VvE’s is om
hiervoor zelf een vergadering in te plannen.
Juridische toets positie CV Wijkbelangen Paleiskwartier mbt onderhandelingen
met Ennatuurlijk
Mw. Wijmer meldt dat de CV Wijkbelangen Paleiskwartier namens de leden als
gemachtigde partij mag optreden inzake de installatie en de exploitatie van de WKO.
Dhr. Schuurmans adviseert om steeds duidelijk te vermelden dat deze overname
uitsluitend betrekking heeft op Fase I van de WKO installatie (en niet op Fase II).
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Actualiteiten bij diverse VVE’s
Dhr. van Spaandonk meldt dat in zijn VvE na 10 jaar eindelijk een heel lastige lekkage is
verholpen. Hij zou graag zien dat de gemeente als deelnemer aan
Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier BV meer verantwoordelijkheid neemt ten
6
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aanzien van de door deze maatschappij ingeschakelde aannemers.
Dhr. Deijl vraagt wat er met het zgn. festivalterrein gaat gebeuren. Antwoord: hier zal
zeer waarschijnlijk over twee jaar gebouwd gaan worden. Er is nog niet bekend wat.
Dhr. Hoeberichts: wat gebeurt er met de kunstacademie? Er wordt gemeld dat op de site
van Avans staat dat een eerder plan van de architect was afgekeurd en dat er een nieuw
plan komt voor een gebouw met parkeervoorziening voor leerkrachten.
Mw. Wijmer meldt dat Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier BV nadenkt over het
aanleggen van infrastructurele voorzieningen om daarmee de organisatie van
kleinschalige muziekevenementen aan en op de Hofvijver mogelijk te maken.
7

Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
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Volgende ALV
In de agenda stond vermeld dat de volgende vergadering op 13 december 2017 zal
worden gehouden. Deze vergadering komt te vervallen.
De volgende (speciaal voor de WKO) vergadering wordt gehouden in februari 2018. De
exacte datum volgt nog.
De volgende algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 24 april 2018.
De najaarsvergadering zal worden gehouden op 23 oktober 2018.
Noteer deze data alvast in uw agenda.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt alle aanwezigen voor hun
komst en meldt dat op 14 januari de nieuwjaarsborrel zal worden gehouden. Info hierover
volgt nog.

Actielijst bij de vergadering van 28 november 2017 – Wijkbelangen Paleiskwartier
Actie
BV Ontw. Mij. Vragen om controle van de eerder opgegeven m2
per VvE
Correcte begroting met notulen meesturen
Uitwerken financieel plaatje Paleiskwartier Dichtbij
Presentatie Inenergie verspreiden

door
Panen

status
lopend

Panen
Bestuur
Panen

Bij notulen
Volgende ALV
Bij notulen

7

