Terugkoppeling actiepunten aan BREB m.b.t. openbare vergadering van 2 september 2019

Pilot ophalen plastic afval Bokhoven
Via de Bestuursraad Engelen en Bokhoven zijn vragen gesteld over inzameling van glas en plastic in
Bokhoven. Hierover is met inwoners gesproken tijdens twee bijeenkomsten. Daar waren
respectievelijk 50 en 30 inwoners aanwezig. Daar is ook de mogelijkheid besproken om plastic
verpakkingsafval aan huis op te halen. De Afvalstoffendienst staat hiervoor open, wanneer dit
gecombineerd wordt met andere maatregelen, waaronder het minder vaak ophalen van het restafval
(eenmaal per vier weken). De reacties van aanwezigen hierop waren positief. De uiteindelijke
uitwerking volgt nog en de consequenties worden in beeld gebracht.
De aanleiding is het zoeken van een nieuwe locatie voor een ondergrondse container voor glas- en
kunststofafval.
Vergunning Heliflight
Heliflight heeft van de provincie ontheffing gekregen van de Wet luchtvaart. Daarna bleek dat sprake
was van strijd met het bestemmingsplan. Voor het afwijken van het bestemmingsplan is een
omgevingsvergunning nodig. Die vergunning is echter niet verleend. Heliflight heeft vervolgens
afgezien van het uitvoeren van vluchten vanaf de Gemaalweg. Tijdens een overleg bij de provincie
heeft Heliflight aangegeven een alternatieve locatie te zoeken, bijvoorbeeld op De Brand. Sinds maart
dit jaar is van Heliflight niets meer vernomen.
Dienstverlening reisdocumenten
Bij de besluitvorming rondom de zgn. reisdocumentendip in de zomer van 2019 heeft het college
hierover het standpunt gevraagd van de dorps- en bestuursraden. Zij stemden grotendeels in met het
besluit om o.a.
-

de openingstijden van de burgerzakenbalies bij zowel het Stadskantoor als Perron 3 aan te
passen
de mogelijkheid om thuisbezorgen tegen betaling te handhaven én
de dienstverlening t.a.v. de verzorgingsinstellingen te handhaven.

De bestuursraad Engelen/Bokhoven heeft de aangepaste dienstverlening geagendeerd in hun
openbare vergadering van 24 juni 2019. Zij betreuren het dat na het eerdere opheffen van de
hulpsecretarie ook de afhaalservice van documenten in de Engelenburcht is gestopt. Ze hebben het
college gevraagd te onderzoeken of het initiatief “Thuis in Haverleij” past in de voorwaarden die
gelden bij de dienstverlening t.a.v. de verzorgingsinstellingen.
Onze conclusie is dat het initiatief “Thuis in Haverleij” daarin niet past. Het initiatief treft meer een
tijdelijke voorziening gericht op het bieden van hulp bij ouderen die minder digi-vaardig zijn of elkaar
onderlinge hulp bieden bij digitaal aanvragen van zaken. Gedachte is tevens om verborgen
eenzaamheid te bestrijden. Eerder dus een wijkloket/of wijkpleinachtige functie. De aard en wijze
alsmede de doelgroep van het initiatief is daarmee niet passend.
Verlaging snelheid A59
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de snelheidslimieten op de Nederlandse snelwegen.
Rotonde Beverspijken / Haverleij
De Raad neemt in november een besluit over het budget voor de aanleg van de rotonde. Daarna volgt
bespreking van de ontwerptekening met de BREB.
Borstelen van onkruid en vegen van de openbare ruimte
Aan de aannemer is gevraagd of hij voor het borstelen van onkruid en vegen van de buitenruimte
rekening kan houden met de ophaaldagen van vuilnis. Die heeft aangegeven dat het niet makkelijk en
niet vlug uitvoerbaar is om de routedagen (beeldbestek) aan te passen.
Wandelpad rond Engelermeer en afspraken met Boskalis
Op 6 september is gesproken met de BREB over het Engelermeer. Het zanddepot is leeg, de oevers
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zijn afgerond en het wandelpad op het depot ligt er. Boskalis voldoet aan haar verplichting. Zij weten
dat er nog aanplant van een paar honderd bomen moet plaatsvinden (compensatie).
Verder is uitgelegd dat de gemeente bezig was met een plan voor verdere inrichting en oplevering van
het depot met medeweten van de bestuursraad. Dat is even geparkeerd om een verkenning uit te
voeren voor een 'mooier, groter en beter' plan. Het planproces is geschetst en hoe de bestuursraad en
andere belanghebbende partijen daarin zullen worden betrokken. Eerst wordt de planologische,
technische en financiële haalbaarheid verkend voordat er überhaupt over een plan kan worden
gesproken. Daarbij is er voldoende ruimte voor een andere invulling op basis van wensen van
belanghebbende partijen. En natuurlijk ook om 'nee' tegen het plan te zeggen.
Er vindt nog overleg plaats met Boskalis. Dan krijgen we zicht op de technische en financiële
haalbaarheid vanuit kleinschalige, functionele en ondiepe zandwinning gericht op natuurontwikkeling.
Als dit positief is, gaan we in gesprek met de provincie voor de verdere haalbaarheid (planologie,
ontgrondingsbeleid) en opnieuw financiën (GOB). Voor de duidelijkheid, het plan moet voor de
gemeente budgetneutraal uitgevoerd worden.
Thuis in Haverleij
De BREB heeft namens de werkgroep “Thuis in Haverleij” een verzoek ingediend om dit initiatief
ruimte te bieden in de school in ’t Slot. Specifiek werd gevraagd om een leegstaande bso-ruimte als
ontmoetingsruimte beschikbaar te stellen.
De wethouder heeft in de vergadering met de BREB op 2 september al aangegeven dat de
betreffende ruimte op termijn beschikbaar moet blijven voor onderwijs- en kindfuncties. En heeft
toegezegd dat vanuit gemeente zo snel mogelijk duidelijkheid over de mogelijkheden geboden zou
worden. Inmiddels is op 17 september telefonisch met de werkgroep besproken dat in deze situatie
met de schooldirecteur afspraken kunnen worden gemaakt over ruimte voor ontmoetingsactiviteiten op
momenten dat daar plaats voor is. De bewonerswerkgroep was tevreden met deze mogelijkheid en
zou de plannen voor ontmoeting verder in samenspraak met de school ontwikkelen.
Skatebaan Bokhoven
Op 24 oktober is een overleg gevoerd met de BREB. Afgesproken is dat de BREB nog in 2019 het
plan voor de skatebaan in Bokhoven communiceert, verder uitwerkt en de realisatie voorbereidt,
waarbij de gemeente zal meedenken in kansen. Wat betreft de verbetering van het skatebaantje in
Engelen, dit zal in 2020 meegenomen worden in het plan voor de verdere vergroening van het
Engelerhart.
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