Inventarisatie speerpunten BREB 2018 – 2022 (4e versie – 31 maart 2020)

Portefeuilles en
bemensing

Omschrijving

Speerpunten

Algemeen

In 2018 is een nieuwe bestuursraad gekozen voor
de komende 4 jaar.

•

Samengevat kent de bestuursraad de volgende
taken:
•
•
•
•
•
•

Een brug vormen tussen burger en overheid;
Problemen signaleren;
Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het
college van burgemeester en wethouders en
indirect aan de leden van de gemeenteraad;
Draagvlak creëren voor (gemeentelijke)
plannen;
Beleidsplannen beoordelen;
Beoordelen van aanvragen van bewoners voor
subsidie en het verdelen van het dorpsbudget.

Iedere portefeuille heeft een contactpersoon
(trekker). Van deze contactpersoon worden de
volgende zaken verwacht. Hij/zij:
•

•

1

Roept regelmatig (afhankelijk van de urgentie
van onderwerpen) de portefeuilleleden bij
elkaar om elkaar in te lichten over lopende
activiteiten (onderwerpen) en nader af te
stemmen over conceptadviezen;
Zorgt voor afstemming voor het bijwonen van
bijeenkomsten (gesprekken met bewoners,
verenigingen, met ambtenaren,

•
•

•
•
•

Mediation richting bewoners en een bemiddelende
rol bij problemen (o.a. tussen bewoners en de
gemeente), bij het aanvragen van subsidies of
van een dorpsbudget e.d.
Sociale kaart van Engelen en Bokhoven
vervaardigen en op de website plaatsen van BREB
(vgl. sociale kaart Vught)
Welzijn heeft alles te maken met zich veilig
voelen, thuis voelen in de omgeving waar men
woont. Veilige buurten zijn buurten waar jongeren
veilig naar school gaan en de ruimte hebben om
te spelen. Waarin iedereen met een gerust hart
kan wonen en waar iedereen zonder zorg over
straat kan
De communicatie over ontwikkelingen in de
dorpen verbeteren, zodat het draagvlak voor
ontwikkelingen wordt vergroot
Zichtbaar en bereikbaar zijn voor bewoners
Benutten van de mogelijkheden om
burgerparticipatie te vergroten bijvoorbeeld door
een referendum en het organiseren van een
dorpstafels/informatieavonden.

•

•

•

•
•

A

2

Mobiliteit, verkeer
en vervoer

gemeenteraadsleden, klankbordgroepen,
informatiebijeenkomsten en dergelijke);
Vraagt een vertegenwoordiger die op deze
bijeenkomsten is geweest om een beknopt
verslag van punten die voor de betreffende
portefeuille en voor de bestuursraad van
belang zijn;
Zorgt voor de rapportage in de
voorbereidingsbijeenkomst van de
bestuursraad in de week voorafgaand aan de
formele (openbare) vergadering van de
bestuursraad, waarbij ook de wethouder
aanwezig is;
Behandelt vragen van bewoners aan de
bestuursraad met betrekking tot zijn/haar
portefeuille. Hierbij dient hij/zij de leden van
de portefeuille te betrekken. De voorzitter
geeft aan in welke portefeuille een onderwerp
hoort;
Geïnformeerd houden van de voorzitter op
relevante punten;
Zorgt voor overige zaken, die we onderling in
de bestuursraad afspreken.

Samen met de bewoners en ondernemers een
verkeer- en vervoerbeleid vorm- en inhoud geven
dat voldoende mobiliteitsmogelijkheden biedt aan
alle bewoners en bezoekers, dat bijdraagt aan een
duurzame ontwikkeling van onze dorpen, dat de
lokale economie ondersteunt en bijdraagt aan het
welzijn van bewoners. Openbaar vervoer is een
sociale behoefte en de bestuursraad hecht grote
waarde aan de autonomie van jong en oud en
ontsluiting van de dorpen en de Haverleij door goed
toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

•
•
•

•
•

Lopen en fietsen: fietsstraat van Engelen naar
Bokhoven op de Maasdijk
Autoverkeer: snelheidsbeperking A2 en A59
Vervoer van en naar bedrijventerrein:
vrachtverkeer weren uit de dorpskernen
(uitgezonderd het bestemmingsverkeer
Plusmarkt)
Infrastructuur: onderhoud bermen i.v.m.
veiligheid, veilige rotondes en snelheidsbeperking
buitengebied, aanpassing viaduct A59
Gedragsbeïnvloeding weggebruikers: 30 km zone
en parkeren bij de school

De gemeente adviseren met betrekking tot het
parkeren in de openbare ruimte en voorzieningen
als laadpalen.

•

•

•
•
•

1
2
3
B

Leden BREB:
Martin K.
Yolie
Rob
Natuur, milieu en
openbaar groen +
duurzaamheid en
energietransitie

Een goed beheer en inrichting van het groen in
onze dorpen en de groene buitengebieden w.o. het
Engelermeer, beschermt flora en fauna, verhoogt
de natuurwaarden, verhoogt het woongenot en
draagt bij aan de leefbaarheid van onze dorpen en
de gezondheid van de bewoners.

•
•
•
•

Hoe dragen Engelen (incl. Haverleij) en Bokhoven
bij in het bereiken van de doelstelling van de
gemeente ’s-Hertogenbosch om in 2050 energieneutraal te zijn. Doel is eerst om op korte termijn
inventarisaties te doen en te zien op welke
gebieden in het bestuursgebied stappen te maken

3

Snelheden van Plus Supermarkt tot aan het Slot is
zeer hoog, omdat er geen drempels of andere
snelheid verminderende middelen zijn.
Gebrek aan openbare parkeergelegenheden in
Engelen, voornamelijk merkbaar in de oudere
kastelen, zoals Zwanenstede, maar ook rondom
de Plus Supermarkt. De parkeerproblemen in de
kastelen is een aangelegenheid van de VVE’s van
de kastelen. Ook in de kom Engelen zijn weinig
openbare parkeerplaatsen. Ook worden veel
voortuinen betegeld om auto’s te parkeren.
Stimuleren deelauto (Green Wheels)
Fiets: hoofdradiaal van stadscentrum naar
Engelen/ Bokhoven + buitenwegen
Info en kennis van het aanbod in
vervoersalternatieven, zoals Openbaar Vervoer,
zorgvervoer, regiotaxi, Valys, Seniorenbus, Automaatje, buurtbus, student/chauffeur

•
•
•

Behoud en uitbreiding van groene gebieden in en
rond onze dorpen – Maasoever – Henriettewaard Engelermeer
Natuurvriendelijke inrichting en beheer groen
Behouden en versterken van de ecologische
verbindingen, zoals een bijenlint
Bewustwording gemeente en bewoners m.b.t.
gebruik pesticiden
Zorgen voor biodiversiteit
GOL en ontwikkeling sluipverkeer in het
buitengebied
Bewoners betrekken bij het onderhoud van
landschapselementen

zijn om een positieve bijdrage te leveren. Engelen
en Bokhoven willen een voortrekkersrol spelen in
het welslagen van de energietransitie vooral in het
eigen woongebied maar ook daarbuiten.

•
•
•
•
•

Dierenparkje
Aanplanten groen bij de Vutter
Bomenplan toetsen aan het inrichtingsplan
Bomen langs de A59
Vergroenen schoolpleinen

De speerpunten van de energietransitie richten zich
op te verwezenlijken resultaten in het bestuursgebied
van bestuursraad Engelen & Bokhoven. Niet alleen in
de woongebieden maar ook in de buitengebieden zijn
er uitdagingen om die bijdrage in de energietransitie
te leveren.
Door in kaart te brengen de huidige situatie op het
gebied van energietransitie komen tot een
inventarisatie van haalbare en werkbare doelen voor
een verhoging van de inspanning en bijdragen van
bewoners, bedrijven en (woon) organisaties. Daarbij
spelen ook bewustwording en gedragsverandering
een rol.
De werkwijzen om deze doelen te halen is door het
geven van gerichte voorlichting over de
energietransitie en voor de bewoners (bedrijven,
organisaties) aangeven wat hun aandeel is of kan zijn
bij het welslagen van deze transitie is.
Belangrijke aandachtspunten:
• Energiegebruik in en rondom huis
• Energiegebruik in het vervoer
• Afvalstromen: groen, grijs, blauw. Ook ijzer,
lompen, puin en water
•
•
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Uitbreiden van elementen die nu al een
belangrijke bijdrage leveren aan de
energietransitie
Overdragen van kennis over de
subsidiemogelijkheden of advisering op het gebied

energiezuinig en/of klimaatneutraal. Uitwisseling
van ervaringen maar ook kennis op dit gebied.
Nb de omschrijvingen zoals genoemd in vorige
speerpuntenopzet blijven overeind als voorbeelden
1
2
3
4

Leden BREB:
Yolie
Paul
Martin K.
Rob

C

Cultuur en historie

Engelen en Bokhoven willen zich verder ontwikkelen
als dorpen met aandacht voor cultuur en historie,
met de authentieke kernen als décor en podium
voor allerlei culturele activiteiten. De aard, schaal
en intensiteit van de culturele activiteiten blijven
passen binnen het karakter van onze dorpen.

•
•
•

•
•
•
•
1
2
3
D
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Extra aandacht geven aan de participatie van
jongeren en ouderen bij culturele activiteiten
Accommodaties (w.o. Engelenburcht) moeten
goed toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking
Bestaande cultuurhistorische elementen
(monumenten, beschermd dorpsgezicht, in het
landschap) optimaal benutten en onder de
aandacht brengen via bijvoorbeeld QR-codes
Ondersteuning van Angrisa: eigen huisvesting
Heemkundekring
Begraafplaats
Aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de
Haverleij
Linie 1629

Leden BREB:
John
Philip
Yvonne
Wonen,
Leefbaarheid,
ouderen, jongeren,
zorg, welzijn en
educatie

Engelen wordt in deze periode uitgebreid met 2
kastelen. De impact van de bouw op de
leefomgeving in onze dorpen zal door BREB
nauwlettend worden gevolgd.

•

Snel aanpakken van overlast: zwerfvuil,
hondenpoep, vernielingen. Ook overlast in de
vorm van geluidshinder moet worden aangepakt.
Bewoners wijzen op de BeterBuiten App om snel

Bij leefbaarheid gaat het er uiteindelijk om dat de
bewoners van onze dorpen zich goed voelen in hun
eigen woon- en leefomgeving. Leefbaarheid omvat
de kwaliteit van de fysieke woonomgeving, de
voorzieningen en de sociale samenhang, cohesie en
betrokkenheid (gemeenschapszin, participatie en
saamhorigheid bewoners).
Goede zorg voor jong en oud betekent volgens
BREB: zorg van een goede kwaliteit, passend,
betaalbaar en beschikbaar voor iedereen. Goede
zorg betekent ook preventie door het geven van
voorlichting.
Educatie voor jongeren staat goed omschreven in
de Bossche Educatieve Agenda 2017 – 2021. Bij de
activiteiten voor ouderen denkt BREB vooral aan
bewustwording, het afstemmen van het gedrag op
de eigen (on)mogelijkheden, het op peil houden
van kennis en ontmoetingen.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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overlast onder de aandacht te brengen van de
gemeente
Signaleren van knelpunten groen en wegen en
doorgeven aan de wijkmanager.
Voldoende en goed onderhouden
speelvoorzieningen, zitmeubilair en prullenbakken
Ondersteunen van een goed toegankelijke en
aantrekkelijke Engelenburcht als
dorpshuis/ontmoetingsplek voor activiteiten voor
diverse doelgroepen
Impuls geven aan de Engelenburcht door nieuwe
initiatieven te ondersteunen
Zorgen voor ontmoeting tussen bewoners, zodat
zij meer betrokken raken bij elkaar en bij de
dorpen
Nieuwbouw in Engelen en Bokhoven moet
duurzaam en levensloopbestendig zijn
Begeleiden van de nieuwbouw en verbouw in de
Haverleij, in de dorpen en buitengebieden
(stallen)
Handhaving Engelermeer
Verminderen van woning- en auto-inbraken
Senioren moeten ook in Engelen en Bokhoven
langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met
voldoende zorg en woningaanpassingen
Het aantal passende woningen voor senioren
moet worden uitgebreid
Onderhouden van contact met de wijkmanager als
aanspreekpunt om problemen in de dorpen
concreet aan te pakken
Contact met het wijkteam over de Wmo, over
Jeugdzorg en Ouderenzorg
Stimuleren van buurtpreventie initiatieven
Voortgaan met de trainingen AED’s tot er
voldoende bewoners zijn opgeleid in het

•
•
•

1
2
3
4
5

Leden BREB:
Philip
Yolie
Yvonne
Margo
John

E

Sport en recreatie
Indien nodig
helpen andere
leden van BREB

Sport is voor alle leeftijden en leidt tot een betere
gezondheid, meer wederzijdse acceptatie, integratie
en bevordering van sociaal gedrag.
Bij recreatie gaat het om evenementen, het
verblijfsrecreatieve aanbod (camping, b & b), het
dagrecreatieve aanbod (Engelermeer, watersport,
U-base) en sportieve recreatie (wandelen en
fietsen).
Ook is een onderscheid te maken tussen
georganiseerde sporten (verenigingen, golfbaan,
wandel4daagse, Jeu de Boule) en individuele (niet
georganiseerde) sport.

7

1
2
3

Leden BREB:
John
Margo
Rob

F

Communicatie

BREB vindt communicatie met de bewoners
wezenlijk voor het goed functioneren van de
bestuursraad. Wederzijds vertrouwen is de basis
voor een open communicatie tussen de bewoners

•

gebruiken van AED’s. Zetel in Hart Veilig ‘sHertogenbosch
Vliegen: laag vliegen straaljagers en helikopters
Schip: partyboten en vervoer gevaarlijke stoffen
Contacten met scholen en opleidingen op velerlei
gebied

•
•

Implementeren van het beleidskader
Engelermeer, sportmogelijkheden en een kader
sportvisie
Voldoende, kwalitatief goede sportvoorzieningen
Aandacht voor sportactiviteiten voor senioren
Meer invloed gebruikers op sportvoorzieningen
Onderzoek naar een evenementenkalender
Herstarten van projecten rondom (trap)velden
Engelen en nieuwbouw Haverleij
Samenwerking met de hockeyvereniging Vlijmen
Heroriëntatie van de kermis

•
•
•

Uitstraling BREB veranderen
Burgerparticipatie
Evenementenkalender

•
•
•
•
•

en de bestuursraad en tussen de gemeente (college
B & W, gemeenteraad en ambtenaren) en de
bestuursraad. BREB maakt gebruik van
verschillende communicatiekanalen: Tweeterp,
eigen website, organiseren van wijktafels.
1
2
3

Leden BREB:
Margo
John
Yolie

G

Dorpsbudget

1
2
3
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Leden BREB:
Margo
Philip
Yolie

Het wijk- en dorpsbudget is een subsidieregeling
van de gemeente voor bewoners die in hun eigen
wijk, buurt, dorp aan de slag willen. Engelen
(inclusief de kastelen) en Bokhoven krijgen jaarlijks
op basis van het inwoneraantal een dorpsbudget.
De BREB-leden beoordelen aan de hand van criteria
de aanvragen en adviseren, in overleg met de
gemeente, het geld toe te wijzen aan kleine
projecten en initiatieven die een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in onze dorpen.

•

•

•
•

Initiatieven van bewoners stimuleren, waarderen
en waar nodig (financieel) ondersteunen, zodat in
gezamenlijkheid gewerkt kan worden aan de
leefbaarheid en sociale cohesie van de dorpen
Bemiddelen richting de gemeente, indien goede
grotere projecten kunnen worden bekostigd uit
andere bij de gemeente beschikbare
subsidiepotten
Pilot burgerbegroting
Criteria dorpsbudget: verwijzen naar website
gemeente en website BREB. Criteria zijn t.b.v.
portefeuille dorpsbudget.

