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1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststellen verslag 21 januari 2019
Naar aanleiding van:
Pagina 2:
Omgevingsvisie
De BREB vraagt of er tijdens een openbare vergadering van de BREB een presentatie kan worden
gegeven over de Omgevingsvisie, zodat geïnteresseerden daar kennis van kunnen nemen. De heer
Geers geeft aan dat het teveel ambtelijke capaciteit kost om per bewonersraad een presentatie over
de Omgevingsvisie te geven. Gedacht wordt om het stedelijk bewonersradenoverleg iets breder op te
tuigen, zodat ook andere belangstellenden er kennis van kunnen nemen.
IJsbaan
Er worden complimenten uitgesproken richting de gemeente voor de snelle reactie op de aanvraag
van de vergunning voor de ijsbaan. De evaluatie is gepland over een paar weken. Dan wordt ook
bekeken of het een doorlopende vergunning kan zijn.
Fietsstraat Bokhovense Maasdijk:
Bij de fietsstraat wordt uitgegaan van een fietsstraat vanaf bebouwde kom Bokhoven tot aan de Graaf
van Solmsweg/ Boerenerf. De heer Geers meldt dat de werktitel ‘Fietsstraat Bokhovense Maasdijk’ is
omdat daar het zwaartepunt van de noodzaak ligt, maar logischerwijs loopt de fietsstraat over in de
Graaf van Solmsweg.
Vergroening en vergrijzing industrieterrein De Vutter
De heer Geers geeft aan dat de gemeente optimaal probeert te stimuleren dat er meer groen wordt
aangelegd in ruimtelijke trajecten. De gemeente kan dat echter niet afdwingen. Een herplantplicht kan
alleen bij kapvergunningplichtige bomen worden opgelegd. Structuren en monumentale bomen
worden altijd 1:1 gecompenseerd. Overige bomen zijn alleen vergunningplichtig vanaf 1 meter
stamomtrek. Die worden dus ook verplicht gecompenseerd. Struiken en ander groen zijn niet
beschermd met een kapvergunning dus daarvoor geldt geen compensatieplicht.
Mevrouw Mulkens vraagt of de BREB dan contact op kan nemen met bedrijven op De Vutter om te
vragen of zij groen willen compenseren. Dat is volgens de heer Geers natuurlijk mogelijk maar het zou
beter zijn als de BREB zich focust op een voor hen belangrijk thema op het gebied van
“duurzaamheid”. Mevrouw Schram zal dit agenderen voor het vooroverleg van de BREB.
Pagina 4:
De BREB is nog niet geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het vervangen van de
lantaarnpalen in Engelen. De heer Geers zal dat nog expliciet navragen. Voor Bokhoven geldt dat alle
lichtmasten, met uitzondering van de gietijzeren lichtmasten, allemaal dit jaar vervangen. Dat betreft
de Gravin Helenastraat ged., Groensteeg, Graaf Engelbertstraat, Sint Corneliusweg, Baron v.d.
Aaweg, Barones van Egmondweg, Haarsteegseweg en Oppershof incl. nieuw aan te leggen weg.
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Er zijn ook mogelijkheden om lichtmasten beperkt te verplaatsen. De plaats van de lichtmasten is
(juridisch) technisch vastgelegd. De masten kunnen dus niet vele meters verschoven of verplaatst
worden. Dit heeft te maken met het verlichtingsplan dat moet voldoen aan eisen en richtlijnen.
Wanneer bewoners een verzoek hebben om een bepaalde lichtmast maximaal 1 of 2 meter te
verplaatsen, zal dit vroegtijdig doorgegeven moeten worden. Met straatnaam en lichtmastnummer.
Tijdens de uitvoering zal bekeken worden of de wens van de bewoner ingewilligd kan worden. Daarom
wil de gemeente graag vóór 1 april 2019 een lijst met opmerkingen en/of wensen ontvangen met de
beschrijving, straatnaam en lichtmastnummer. Het is niet zeker dat alle ingediende wensen, ook
uitgevoerd kunnen worden.
De heer Kroezen geeft aan dat het handig is als bewoners weten wanneer de lichtmasten in hun
straat vervangen gaan worden. En dat daar goed over gecommuniceerd wordt.
Mevrouw Van den Oord heeft op 22 januari een constructief gesprek gehad met de gemeente. Op 7
februari zijn al drie van de vijf besproken actiepunten in gang gezet. Daar zit o.a. ook de verlichting bij.
Gevraagd is om voor 1 april te reageren. De reacties van de bewoners zullen worden verzameld en
voor de afgesproken datum worden verstuurd naar de gemeente.
Afvalcontainers
De heer Geers geeft aan dat het mogelijk is om de afvalcontainers ondergronds te (ver)plaatsen naar
het braakliggend stuk grond naast Oppershof 21 (op de hoek met de Baron van der Aaweg). Daar zijn
echter flinke kosten aan verbonden (€ 12.000,-). De gemeente is ook bereid om de afvalcontainers
daar naartoe te verplaatsen, maar dan moeten wij ook zeker weten dat dit de definitieve locatie is. Het
is niet mogelijk om de afvalcontainers op de huidige locatie ondergronds te plaatsen vanwege
ondergrondse leidingen, kabels en bovengrondse obstakels. Ook is vernomen dat de afvalcontainers
op de huidige locatie niet gewenst zijn. Mochten bewoners het anders willen, dan is de vraag aan hen
om met een geschikt locatievoorstel te komen. De heer Geers geeft ook aan dat op de voorgestelde
locatie rondom de ondergrondse containers groene aanplant komt. Ook ideeën van bewoners over de
groene inrichting zijn welkom. Mevrouw Van den Oord zal dit meenemen naar de bewoners.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
Mevrouw Mulkens meldt dat een aantal jaren geleden gestart is met het aanvragen van een borrelbus
die tijdens de carnavalsdagen rijdt. De BREB heeft contact opgenomen met de buurtbus. Het bestuur
van de buurtbus heeft besloten om de buurtbus in samenwerking met Arriva te laten rijden tijdens
carnaval met extra vrijwilligers. Het is ook goed om te vermelden dat er van de gemeente geen
subsidie nodig is hiervoor. Hulde aan de organisatoren en vrijwilligers die dit mogelijk maken.
4. Procedure oprichting coöperatie KOO
In de vergadering van de gemeenteraad van 27 februari wordt het raadsvoorstel “Wensen en
bedenkingen procedure oprichting KOO” besproken. Mevrouw Schram licht toe dat het college het
voornemen heeft om informatie, advies en doorgeleiding te verbeteren op het gebied van Welzijn,
Wmo en Jeugd. Met de bedoeling om toegang tot hulp en ondersteuning op dit gebied voor bewoners
eenduidiger en eenvoudiger te maken. Ook wil het college versnippering van aansturing en realisatie
voorkomen en de samenwerking tussen organisaties verbeteren. Daartoe is een de coöperatie KOO
opgericht. Daaraan nemen de volgende organisaties deel: Farent (fusieorganisatie van Juvans en
Divers), MEE, GGD en de gemeente. De BREB wil graag weten wat deze coöperatie concreet
betekent voor de bewoners. Zij hebben duidelijk meer behoefte aan informatie, advies en
doorgeleiding en hebben o.a. behoefte aan zowel telefonisch als persoonlijk contact en hulp bij evt.
digitalisering. Voormalig wethouder Kagie heeft op 23 januari 2017 toegezegd dat de Wmo-zorg in
Engelen en Bokhoven zal worden uitgebreid. Op 6 maart 2017 heeft de heer Kagie toegezegd dat er
in Engelen een spreekuurpunt komt waar de bewoners uit Engelen en Bokhoven naartoe kunnen
gaan. De BREB komt nog eens terug op de toezegging van de heer Kagie en vraagt of een dergelijk
spreekuur is in te passen in de nieuwe organisatie- en besturingsstructuur.
De heer Geers geeft aan in het verleden is gesproken over de mogelijkheid om in het gebied
Engelen/Bokhoven spreekuren vanuit Koo (voorheen Boschwijzer) te organiseren. In het
oorspronkelijke concept werd uitgegaan van zes wijkpleinen (in elke wijk van de stad één wijkplein)
waar informatie en advies gegeven wordt aan inwoners. Daarnaast zouden er in gebieden die wat
verder weg liggen spreekuren te houden op vaste tijden in de week/maand. Op 9 oktober 2018 heeft
de gemeenteraad het oorspronkelijke concept aangepast. Koo is gerealiseerd in een afgeslankte
vorm. In het bestuursakkoord heeft het college aangegeven het aantal locaties en wijkpleinen aan te
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passen. Daarbij is geen wijkplein voorzien in Engelen en Bokhoven. De wethouder adviseert de BREB
om contact op te nemen met Farent Sociaal Werk. Het buurtteam in Vinkel/Nuland heeft samen met
hen een laagdrempelig wijkinfopunt opgezet met vrijwilligers. Mevrouw Schram en mevrouw Van den
Oord zullen contact opnemen met Farent voor jeugdzorg, wmo en basisondersteuning. Wellicht dat
een zelfde constructie als in Nuland/Vinkel ook mogelijk is in Engelen/Bokhoven.
5. Voortgang zorg en welzijn en samenwerking met de gemeente
Op 16 januari 2019 is er een dorpstafel georganiseerd. Deze leverde een schat aan ideeën, wensen
en vragen op. In het kader van samen bouwen aan een gezonde en prettige toekomst in Engelen,
Bokhoven en Haverleij organiseerde de BREB samen met de seniorenvereniging vanaf september
2018 een campagne om bewoners te betrekken bij de invulling van hun eigen toekomst. In de
Tweeterp zijn drie publicaties over dit thema geplaatst en is een lezing over de good-practice in
Hogeloon gehouden. Tijdens de bestuursvergadering van januari 2019 is daarvan verslag gedaan en
de resultaten zijn gepubliceerd in de Tweeterp en op
www.bestuursraadengelenbokhoven@gmail.com. Ook de opvolging in een overleg met alle
zorgprofessionals op 26 januari 2019 heeft inmiddels plaatsgevonden.
Nu is de vraag hoe het nu verder moet. Wat gaan we doen met de vragen die er leven? Valt er een lijn
in te ontdekken? Zijn er voor de hand liggende korte termijn oplossingen te bedenken? Waar halen we
de benodigde mankracht vandaan? Hoe matchen we opgeroepen vrijwilligers met de behoeften? En
wie meldt zich om hieraan mee te werken? Kunnen we een actief netwerk opbouwen met de groep
actieve senioren tussen 65 en 75 jaar? Wie helpt ons dit uit te werken in een meerjarenplan voor
Zorg&Welzijn gericht op de thema’s Wonen, Ontmoeten en Zorg?
Contact Sterk Brabant
De provincie Noord-Brabant biedt ondersteuning voor burgerinitiatieven gericht op sociale veerkracht,
burgers aan zet, onder de naam Sterk Brabant. Mevrouw Van den Heuvel (uit Engelen) is lid van hun
Mix & Match team en heeft ons initiatief onder de aandacht gebracht. Zij richten zich vooral op
faciliteren, trainingen en workshops, leren van en met elkaar. Op onze vragen voor mogelijke
procesbegeleiding en maatwerk ondersteuning komt zij na overleg terug.
Vooralsnog is de BREB al lid geworden van de Community Sterk Brabant waar bewoners (van kleine
kernen) elkaar informeren en verder helpen.
Afstudeerstage 4e jaars student Avans Social Studies
Mevrouw Van den Oord is vanuit haar werk voor de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt benaderd door
een student die zijn afstudeeronderzoek wil doen op wijkgerichte sociale interactie en kleinschalige
samenwerking, ‘de Kracht van de wijk’.
Contact Burgers in Beweging
Tijdens de dorpstafel is de BREB in contact gekomen met enkele stadsgenoten die het initiatief
‘Traject in de Buurt, burgers in beweging’ uitdragen. Dit traject zorgt dat buurtbewoners op leeftijd, die
graag een wat actievere rol zouden willen spelen, bij elkaar komen en als team gaan opereren. Bij de
aftrap worden ze met elkaar in contact gebracht. Samen gaan ze op stap om inspiratie op te doen bij
innovatieve voorbeelden in de regio en maken ze kennis met lopende initiatieven in de eigen buurt.
Traject in de Buurt, burgers in beweging, levert:
•
Een methodische aanpak voor maatschappelijke uitdagingen op lokaal niveau
•
Het aanwenden van kennis en ervaringen van buurtbewoners
•
Een buurtcollectief dat de regie neemt
•
Betrokken buurtbewoners bij de leefbaarheid en sociale cohesie van de buurt
•
Een vliegwiel voor het in gang zetten van duurzaam ontwikkelen
De portefeuillehouders ‘Zorg & Welzijn’ van de BREB en de voorzitter van de seniorenvereniging
hebben gesprekken gevoerd met de trekkers van ‘Traject in de buurt’. Dit heeft geresulteerd in een
pilot ‘Burgers in beweging’, waarvoor een oproep is gedaan voor 20 deelnemende burgers uit onze
dorpen en kastelen. Mevrouw Schram, de heer Branderhorst en mevrouw Van den Oord
ondersteunen deze oproep in het deel van de dorpen waarin zij woonachtig zijn.
Met een spreiding van 5 mensen uit Bokhoven, 5 uit Engelen, 2 uit het Slot en 1 uit ieder van de 8
kastelen die aan dit initiatief gaan deelnemen, ziet de BREB een mooie kans om een actief en
duurzaam netwerk op te bouwen in onze dorpen. De start is op 4 april.
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Mevrouw Van den Oord wil bewoners met dit verhaal informeren over wat er speelt in het
bestuursgebied, maar wil bewoners ook betrekken bij de grote opgave die wij hier samen aangaan.
De vraag om kleinschalige ontmoetingsruimtes, ‘huiskamers’, is een hele duidelijke en dringende. De
BREB wil daar graag op korte termijn mee aan de slag en heeft daarvoor de hulp van de gemeente
hard nodig. De integrale samenwerking die op andere gebieden met de gemeente zo mooi tot stand
komt, zou ook hier heel wenselijk zijn. Mevrouw Van den Oord informeert welke ambtenaren de BREB
zouden kunnen ondersteunen in de werkgroep ‘Zorg & Welzijn’, waarin nu al hard gewerkt wordt aan
de opvolging van wat onze medeburgers nodig hebben om gezond en prettig in Engelen, Bokhoven,
Haverleij te kunnen blijven wonen.
De heer Geers geeft aan dat het goed is om te horen dat de ontwikkelingen zo voortvarend verlopen.
Er is al gekeken binnen de organisatie welke ambtenaren benaderd kunnen worden. Er is een
programma manager voor duurzaamheid. Voor de zorg moet nog bekeken worden wie als
contactpersoon kan fungeren. Dat zal zo snel mogelijk aan de BREB worden doorgegeven.
6. Rondvraag
Maquettes kastelen
De heer Geers heeft van de BREB een verzoek ontvangen om bij te dragen aan de restauratiekosten
van de maquette van Het Slot. Daar wil hij samen met Haverleij B.V. over nadenken. Daarbij is van
belang om te weten wat het kostenplaatje is en, nog veel belangrijker, hoe geborgd wordt dat de
maquettes een definitieve goede plek krijgen.
De heer Branderhorst geeft aan dat de maquettes zijn overgedragen aan de vve’s bewonersraden van
de kastelen. Afgesproken is dat zij contact opnemen met Angrissa, als zij de maquettes niet meer
willen hebben. Het betreft een stukje erfgoed dat gekoesterd moet worden. Twee maquettes zijn
elders ondergebracht. De maquettes van Wuyvenhaarde en Velderwoude staan opgesteld in de
ontmoetingsruimte. De maquette van Het Slot staat nu bij de Jenaplanschool. Samen met de
bewonersvereniging en twee vve’s wordt naar een oplossing gezocht om de maquette voor de
bewoners bereikbaar te houden. De heer Branderhorst heeft contact gezocht met de oorspronkelijke
maquettebouwer. Het kostenplaatje zal aan de wethouder worden doorgegeven zodra dat
beschikbaar is. De heer Geers zal dan samen met Haverleij B.V. bespreken of een bijdrage mogelijk
is.
Rotonde kruising Beverspijken/Haverlij
De heer Geers geeft aan dat de gemeente het advies van de BREB heeft ontvangen. Daarin vraagt de
BREB om een snelheidsverlaging naar 60 km/uur op de wegvakken van Haverlij en Rietveldenweg die
buiten de bebouwde kom liggen. De heer Geers wil onder voorbehoud alvast aan de BREB meedelen
dat de gemeente de snelheidsverlaging bespreekbaar wil maken, maar dan naar 50 km/uur. Dat is
een flinke omslag. Het terugbrengen naar 50 km/uur gebeurt dan wel met bebording en zonder een
nieuwe inrichting van de weg. Verwacht wordt dat er, ondanks animo onder weggebruikers om de
snelheid te verlagen, toch weerstand zal ontstaan. De heer Geers wil met de verantwoordelijk
wethouder bespreken hoe hier mee om te gaan.
Skatebaan Bokhoven
Mevrouw Van den Oord heeft van twee jongens uit Bokhoven een aanvraag ontvangen voor de
aanleg van een skatebaan in Bokhoven. Inclusief bijbehorende tekening en ontwerp. De aanvraag zal
worden doorgeleid naar de wijkmanager.
7. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 20.57 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag
25 maart 2019.

Jane Pawiroredjo,
7 maart 2019
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