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1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn twee insprekers, de heer Struijs en de heer Dekker.
Bepaling WOZ-waarde
De heer Struijs spreekt in over de bepaling van de WOZ-waarde. Hij haalt aan dat er al jaren een
groot probleem bestaat over de manier waarop de overheid de WOZ-waarde bepaalt. Dit wordt
beaamd in een rapport van de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudscommissie uit 2012
“Transparantie van WOZ-waarden”. De heer Struijs heeft de volgende vraag aan de politieke partijen
in ’s-Hertogenbosch voorgelegd:
“Op dit moment worden op het taxatieverslag niet alle woningkenmerken vermeld, die de gemeente
heeft gebruikt voor het berekenen van de WOZ-waarde. Heeft elke belanghebbende recht op een
taxatieverslag met een volledige lijst met gebruikte woningkenmerken?”
Een groot aantal partijen heeft bevestigend op de vraag geantwoord, een aantal ontkennend en een
aantal moet zich nog over een standpunt beraden.
De heer Kagie zegt toe dat er ambtelijk contact wordt opgenomen met de heer Struijs.
Watersportvereniging Engelermeer
De heer Dekkers is voorzitter van Watersportvereniging Engelermeer. Dit jaar worden er voor de
achtste keer zeillessen gegeven aan jongeren. De vereniging is gegroeid naar 170 actieve leden. In
het begin is de vereniging gestart met twee zeecontainers, inmiddels zijn dat er vijf. Het is lastig om
een echte verenigingscultuur op te bouwen, omdat er geen accommodatie aanwezig is. De vereniging
wil graag een club- en botenhuis gaan bouwen bij het Engelermeer. De plannen daarvoor zullen
binnenkort worden ingediend bij de gemeente. Er is een powerpoint-presentatie naar de BR gestuurd
om hen van de plannen op de hoogte te brengen. Aan de BR wordt actieve steun voor de plannen
gevraagd. De vereniging heeft de intentie om watersport mogelijk te maken voor de dorpskern van
Engelen en de wijk West. Het is de insteek dat mensen voor een laag tarief gebruik kunnen gaan
maken van de boten van de vereniging. Financiering wordt voor een heel groot deel zelf gedragen en
er wordt sponsoring gezocht.
De heer Kroezen meldt dat de BR er nog op terug komt.
2. De Groene Delta 21
De heer Van Tol geeft een presentatie over De Groene Delta 2. De gemeenteraad heeft het
Uitvoeringsplan De Groene Delta 2 vastgesteld op 12 december 2017. Een project dat gaat over “het
ontwikkelen van een aantrekkelijk, natuurrijk en levendig netwerk van groen(gebieden) in en rond de
stad voor mens en dier”.
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De presentatie wordt meegezonden met dit verslag
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In 2008 is de Groene Delta 1 gestart waarin een aantal projecten is gerealiseerd in samenwerking met
een aantal partijen. Zo is het Engelermeer opgeknapt en de Diezemonding aangelegd en zijn er heel
veel hectares groen bij gekomen. In het project De Groene Delta 2 wordt opnieuw samenwerking
gezocht en is co-financiering gevonden. Er is een aantal thema’s benoemd, waar onder natuur en
biodiversiteit, bereikbaar en beleefbaar, klimaatbestending, gezond wonen en werken en eetbaar. In
de ambitie voor o.a. het Engelermeer is uitgegaan van de uitgangspunten die in het Ontwikkelkader
Engelermeer zijn genoemd.
Er is nog geen uitgewerkt plan maar een kader. In de Henriëttewaard en de Ertveldpolder zal in het
kader van Groene Delta 2 nieuwe natuur worden ontwikkeld. Het is de bedoeling om de inrichting
samen met partijen verder uit te werken. Tegen de tijd (dit jaar) dat de inrichting van de
Henriëttewaard aan de orde is, zal er een afspraak met de BR worden gemaakt om verder te praten
over de invulling daarvan.
Er wordt nog een vraag gesteld over de stand van zaken van het aantal amfibieën bij het
Engelermeer. De heer Van Tol zal daar navraag naar doen.
3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 23 JANUARI 2018
Naar aanleiding van:
pagina 2:
Mevrouw Schram heeft niet alleen met klem gevraagd om voorstellen ter advisering aan de BR voor te
leggen. Zij heeft ook uitgebreid verwezen naar de Statuten van de bestuursraden waarin staat dat
advies moet worden ingewonnen bij de BR over aangelegenheden waarbij de belangen van het
werkgebied van de BR specifiek zijn betrokken. Als het college van een door de BR uitgebracht advies
afwijkt, moet dat gemotiveerd worden meegedeeld aan de BR.
Verkeersaudit
Mevrouw Van den Oord wil graag de volgende punten opgenomen hebben in het verslag, omdat deze
van belang zijn voor het overleg met de heer Gijsbrechts.
Gevaarlijke verkeerssituatie op de Baron v.d. Aaweg:
• Wandelaars en fietsers worden van de weg gedrukt in een berm die verzakt en stuk gereden is.
• Verkeer rijdt veel te hard. De BR wil pleiten voor 50 km of 30 km borden.
• De borden bebouwde kom zijn naar de overkant van de Baron v.d. Aaweg het dorp in geplaatst.
Daardoor vallen de kruispunten en T-splitsingen buiten de bebouwde kom. Hoe kan dat?
• Er zijn drie gevaarlijke kruispunten/T-splitsingen in Bokhoven.
De heer Kagie haalt nogmaals aan dat er een overleg en petit comité ingepland zal worden waarbij
constructief gezocht zal worden naar een gezamenlijke aanpak. Niet denken in beperkingen, maar
denken in mogelijkheden die wél haalbaar zijn.
De heer Kroezen geeft aan dat de verkeersaudit niet ter sprake is gekomen tijdens de vergadering
van 23 januari. Hij zal samen met mevrouw Mulkens een afspraak daarover inplannen met de heer
Gijsbrechts.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. WINDTURBINES
Mevrouw Mulkens houdt een betoog over “windturbines, een frisse wind tegen”. De rechter heeft
uitspraak gedaan. De vergunning voor de turbine aan de Gemaalweg is vernietigd en de BR is niet
ontvankelijk verklaard. De BR is een adviescommissie van het college en maakt daarmee onderdeel
uit van het gemeentelijk apparaat. Daardoor kan de BR niet in beroep gaan tegen besluiten van de
gemeente. De BR blijft van mening dat zij niet op tijd door de gemeente gekend is in allerlei
planprocedures. De BR zal dit onderwerp en ook andere zaken in het werkgebied van de BR met
grote belangstelling blijven volgen. Vele malen heeft de BR de wethouder om een reactie en een
degelijk draagvlakonderzoek gevraagd. De wethouder hult zich in zwijgen of verschuilt zich achter de
procedure bij de rechtbank. De rechtbank heeft nu een uitspraak gedaan. Daarom wordt nogmaals om
een reactie gevraagd aan de wethouder. De heer Kagie geeft aan dat hij hier niet op ingaat. Partijen
hebben zes weken de tijd om zich te beraden op de beroepsprocedure.
5. COMMUNICATIE GEMEENTE MET INWONERS
Mevrouw Schram heeft de Visie en hoofdlijnen van het programma Publieke Dienstverlening 20182020 met belangstelling gelezen. Naar aanleiding daarvan meldt zij dat er bij de BR klachten zijn
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binnengekomen over de afhandeling van brieven door de gemeente, klachten over de publieke
dienstverlening. Er wordt een aantal concrete voorbeelden gegeven, zoals het ontbreken van een
ontvangstbevestiging op brieven. Een van de thema’s in het programma Publieke Dienstverlening
2018-2020 is het werken met servicenormen en –beloften. De gemeente zou volgens mevrouw
Schram zich beter kunnen gaan richten op een cultuuromslag in de organisatie.
Ook meldt zij dat er bij het stempas voor de BR Engelen en Bokhoven geen uitleg zat voor de burgers.
Deze was er wel voor de stempassen voor de gemeenteraadsverkiezing en voor het referendum!
Nogmaals wordt aangehaald dat de gemeente heel vaak geen gevolg geeft aan het indienen van
adviesverzoeken bij de BR terwijl dit duidelijk in de statuten is opgenomen. Daar wordt nadrukkelijk
aandacht voor gevraagd. Politieke partijen hebben tijdens het politiek café op 7 maart jl. beterschap
beloofd. Mevrouw Schram hoopt dat het nieuwe college zich beter gaat houden aan de statuten.
De heer Kagie geeft mee dat de BR de beschikking heeft over korte lijnen. Hij adviseert klachten over
welk onderwerp dan ook rechtstreeks te bespreken met de wijkmanager en de wijkteamleider
openbaar beheer. Met betrekking tot de adviesrol van de BR zal bevorderd worden dat daar scherper
op wordt toegezien. Als er inderdaad geen toelichting zit bij de stempas voor de BR en wel bij de
andere twee stempassen, dan zou dat toegelicht moeten worden.
Mevrouw Schram antwoordt dat de gemeenteraad een formeel traject heeft vastgesteld over termijnen
waarbinnen zaken afgehandeld moet en worden. De gemeente moet zo betrouwbaar zijn dat zij de
eigen normen nakomt.
6. DÉCHARGE BART DE VISSER FINANCIËN BREB 2017
De heer Kroezen meldt dat de BR het kasboek 2017 heeft gecontroleerd en bedankt de heer De
Visser voor zijn inspanningen. Mevrouw Schram verklaart namens de BR dat de financiële
jaarrekening 2017 gecontroleerd is en verleent de heer De Visser décharge.
7. RONDVRAAG
Walstroom
De heer Koelemij meldt dat de kast klaar staat bij de leverancier en de stroomaansluiting is
aangevraagd bij Enexis. De kast ligt klaar om de grond te worden geplaatst.
Ongevraagd advies ontwerpbestemmingsplan Oeverhuyze
Mevrouw Schram meldt dat de BR een ongevraagd advies in zal brengen over het
ontwerpbestemmingsplan Oeverhuyze. Er is een formele inspraakprocedure. De BR kan daar geen
gebruik van maken omdat de BR een adviescommissie is van het college.
Contact met wethouder Kagie
Mevrouw Mulkens meldt dat het niet altijd goed aardappelen eten is geweest met de wethouder in de
afgelopen periode. De verhoudingen waren soms hard. Toch vindt zij het leuk om de avond samen af
te sluiten na afloop van de vergadering.
Succes buurtbus
Mevrouw Van den Oord haalt het succes van de buurtbus aan. Steeds meer mensen maken er
gebruik van. Gevraagd wordt om een overkapping of beschutting te realiseren op plaatsen waar
mensen op de buurtbus moeten wachten, zodat zij droog staan bij slecht weer. De heer Pigmans heeft
deze vraag ook gesteld aan Arriva in Tilburg. Daar krijgt hij zo spoedig mogelijk antwoord op. De heer
Kagie zal dit verzoek ook neerleggen bij de afdeling ORV. Ook wordt gevraagd om een bankje te
plaatsen bij de Schoolstraat voor mensen die slecht ter been zijn.
De heer Lavell brengt zijn kinderen niet meer naar school als het slecht weer is. Die reizen nu met de
buurtbus.
Termijn notulen
De notulen waren weer te laat. Enige tijd geleden is afgesproken dat de notulen binnen een week
gereed zouden zijn. Tijdens het Bewonersradenoverleg is na opmerkingen van de heer Kroezen
afgesproken dat de notulen binnen twee weken gereed moeten zijn. Laten we dat ook afspreken voor
de notulen van de BR.
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Presentievergoeding leden BR
De leden van de BR ontvangen een presentievergoeding voor het bijwonen van de openbare
vergaderingen. In de afgelopen bestuursperiode is het een aantal keer voorgekomen dat de openbare
vergaderingen verzet werden omdat de wethouder niet aanwezig kon zijn. Leden van de BR missen
daarmee hun presentievergoeding. De heer Kroezen vraagt of het mogelijk is om ook een
presentievergoeding te ontvangen voor niet bijgewoonde vergaderingen en of de vergoeding in één
keer overgemaakt kan worden. Mevrouw Schram antwoordt dat dit niet mogelijk is, omdat de
voorwaarden voor het verstrekken van de presentievergoeding opgenomen zijn in hogere regelgeving.
Verkiezing 21 maart 2018
Er zijn 11 kandidaten die meedoen aan de verkiezing voor de BR Engelen en Bokhoven. In totaal zijn
er 9 stoelen beschikbaar.
10. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt alle aanwezigen.

15 maart 2018,
Jane Pawiroredjo
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