VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN
DATUM: 6 november 2017
Aanwezig
Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen
Overlegpartner : de heer P.E. Kagie
Ambt. secretaris: mevr. B. van de Griendt
Wijkmanager: de heer R. van Gaal
Leden : mevrouw I.W.J. Claessens
: de heer G.A.M. Koelemij
: de heer C. Lavell
: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers
: mevrouw Y. Mulkens
: de heer L.A.M. Pigmans
: mevrouw Y. Schram
: de heer E.A.P. de Visser
Pers : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)
Publiek : 9 personen

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering.
De Engelenburcht verhuurt de gebruikelijke ruimte aan een andere partij. Om deze reden vergadert de
BR in het vervolg in een andere ruimte. De voorzitter roept eenieder op om suggesties te doen hoe de
opstelling in de nieuwe ruimte nog verder te verbeteren.
Mevrouw van de Griendt vervangt mevrouw Pawiroredjo die ziek is.
De heer De Wolf wil inspreken over de Baron van der Aaweg in Bokhoven.
De heer en mevrouw De Wolf en hun schoonmoeder ervaren veel drukte vanaf de steenfabriek op de
Baron van der Aa weg o.a. door grote vrachtwagens. Er loopt hier een wandelroute, die hierdoor niet
meer veilig is. Is er een voorziening mogelijk om de situatie weer veilig te maken?
Betrokkene meldt dat de grensborden van Bokhoven de straat in geplaatst zijn waardoor mensen het
idee hebben dat ze hier harder mogen rijden.
Wethouder Kagie stelt voor de verkeersknelpunten op een actielijst te plaatsen en deze in
december/januari te behandelen met een verkeersdeskundige van de gemeente. Alle verkeerswensen
kunnen hierin worden meegenomen.
De heer Kroezen vraagt of de wethouder weet of de grens van de bebouwde kom verplaatst is.
De wethouder wil dat nu niet bespreken en verwijst naar de bijeenkomst in december/januari.

2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 11 SEPTEMBER 2017
Pagina twee: De Hop. Mevrouw Claessen merkt op dat dit onderwerp nu ook op de agenda staat en
zij er in deze vergadering op wil terugkomen.
Pagina 2 (Rondvraag) :De heer Pigmans meldt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Arriva.
Er zijn goede toezeggingen gedaan o.a. dat Arriva de bus 3 tot 5 jaar wil blijven rijden. De zorgen zijn
weg genomen. Er is een rapport geschreven over dit onderwerp dat binnenkort wordt uitgereikt.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste.
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De heer Kroezen maakt een punt van orde. Het is niet gewenst dat men vanuit de publieke tribune
een geluidsopname maakt. Dit was in de vergadering van 11 september 2017 het geval. De BR stelt
hier geen prijs op.
3. ENGELERMEER EN HANDHAVING
Mevrouw Claessens meldt dat we in de vorige notulen hebben kunnen lezen dat er geen streep komt
door de informele HOP. De BR wil het betreffende collegebesluit hiervan graag ontvangen binnen een
of twee weken omdat het niet te vinden is op de gemeentesite. Er ligt een toezegging van de
wethouder over de aanwijzing van een locatie met bijbehorende spelregels. Deze heeft de BR nog
niet ontvangen en zou hier graag binnen twee weken duidelijkheid over hebben.
Hoe gaat men handhaven bij het Engelermeer? De situatie escaleert, het loopt uit de hand.
Wethouder Kagie antwoordt dat vandaag het standpunt van de gemeente middels een
Raadsinformatiebulletin naar buiten is gegaan. Binnenkort volgt het antwoord op vragen ex art. 33
over dit onderwerp. We kunnen niet overal even streng handhaven. Bij het gedeelte van
Staatsbosbeheer ( linker kant) handhaven we streng. Wij horen graag van u of de situatie daar
verbetert. Aan de andere kant worden gepaste maatregelen genomen daar waar het echt uit de hand
loopt.
De heer Willems, medewerker openbare handhaving gemeente, geeft aan dat seks in de openbare
ruimte niet is toegestaan. Daar waar de situatie tot overlast leidt nemen we maatregelen.
Staatsbosbeheer ( linker kant) geeft momenteel meeste kans op confrontatie.
Mevrouw Claessens vraagt waar de informele HOP komt.
Wethouder Kagie antwoordt dat aan de linker kant van Staatsbosbeheer streng gehandhaafd wordt.
De wethouder gaat geen plaats aanwijzen waar het wel mag . Er komt geen formele of informele HOP!
4. WINDTURBINES
De BR is het niet eens met het besluit van de gemeente ’s-Hertogenbosch vergunning te verlenen aan
de firma Raethuys en initiatiefnemers om het grote windturbineplan door te zetten. Vragen zijn
onbeantwoord, gedane toezeggingen niet nagekomen, draagvlakonderzoek niet gedaan.
Het plan ligt nu bij de rechter. Bewoners zijn niet tegen windenergie an sich maar men maakt bezwaar
tegen windenergie opgewekt in de woonomgeving waar bewoners en dieren wel degelijk overlast
ervaren. Er bestaat wel degelijk overlast en gevaar voor de gezondheid.
Ook de BR gaat haar standpunt bij de rechter verdedigen. De BR blijft van mening dat zij niet juist en
conform de bestuurlijke afspraken door de gemeente op tijd is geïnformeerd. Met niet juiste
argumenten en feiten is de BR terzijde geschoven maar vooral met draaiende bewegingen door de ter
zake wethouders zoet gehouden met achteraf loze beloften en vervolgens geconfronteerd met
voldongen feiten. Juist deze bijna arrogante houding vormt nu de basis van het verweer van de BR bij
de rechter, zoals dat ook de basis was in de zienswijze. Toezeggingen zijn niet nagekomen.
Fotomontages zijn aangeboden met een veel te kleine voorstelling van de uiteindelijke grootte van de
windmolens.
De BR vraagt de wethouder waar het draagvlakonderzoek blijft. U stond er persoonlijk garant voor dat
dit gedegen zou gebeuren.
Politiek gezien lijkt de BR uitgepraat .Als alle energie in energietransitie gestoken had kunnen worden
was dit een geweldige boost geweest. In maart 2018 zijn de verkiezingen. We zullen dan zien.
Wethouder Kagie antwoordt dat mevrouw Mulkens dit verhaal reeds meerdere malen heeft geschetst.
Gedurende de periode 2 oktober tot 12 november kan men beroep indienen in het kader van de
Omgevingswet. U heeft uw bezwaar ingediend. Gelet op deze procedure kan ik hier nu niets over
zeggen. Het ligt bij de beroepsinstantie.
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Mevrouw Mulkens antwoordt dat de BR de wethouder zal blijven bevragen en erop attenderen dat er
een gedegen draagvlakonderzoek komt !
Wethouder Kagie geeft aan dat hij de druk van mevrouw Mulkens op het dossier bewondert. Dat zij nu
gebruik maakt van de beroepsinstantie en hij daarom nu pas op de plaats moet maken.
Mevrouw Mulkens: We zien elkaar bij de rechter dan zal naar voren komen dat we er elke keer om
gevraagd hebben. Dat kunt u lezen in onze notulen.
5. AUDIT VERKEER
Mevrouw Mulkens als portefeuillehouder en de voorzitter van de BR hebben in overleg met een
verkeerkundige van de gemeente een verkeersaudit gedaan. Een groot aantal knelpunten is bekeken
en besproken.
De audit wordt aangepast en teruggezonden aan de BR. Deze is nog niet ontvangen maar de BR
heeft er alle vertrouwen in dat deze nog komt. De gevaarlijke situatie in Bokhoven aan de Baron van
der Aaweg is ook besproken. De bewoners nemen in toenemende mate hoge snelheden waar door
auto’s en met name steenfabriekwagens. Het blijkt dat dit een van de punten is in ’s-Hertogenbosch
waar men te hard rijdt en heel hoog scoort op de lijst. Het is tevens een plek die moeilijk te monitoren
is voor de politie. Wat te doen met deze plek?
Op aanraden van de verkeerskundige verzoekt de BR om in ieder geval een nader verkeersonderzoek
te laten plaatsvinden en zo nog meer inzicht te krijgen in de overlast en snelheden van de
verschillende verkeersdeelnemers.
Met klem benadrukt de BR dat handhaving door de gemeentepolitie niet alleen de aantallen (met een
grotere hoeveelheid bekeuringen) een rol zouden moeten spelen maar ook het belang van de
verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers in het buitengebied van de gemeente.
Graag een extra verkeersonderzoek.
Wethouder Kagie stelt voor dit onderwerp in december of januari terug te laten komen en te
bespreken met de verkeerskundige. Het onderzoek wordt uitgevoerd. Het gaat niet alleen over
deelnemers maar ook over inwoners.
Mevrouw Mulkens geeft aan dat het knelpunt ligt aan alle mooie routes. Til het onderzoek naar het
zomerseizoen met alle zomerverkeersbewegingen.
Wethouder Kagie antwoordt dat het gebruikelijk is bij dit type onderzoek twee onderzoeksmomenten
te kiezen. Dit omdat er verschil is in verkeersdrukte tijdens zomer en winter.
6. HART VEILIG DEN BOSCH
Mevrouw Van den Oord meldt dat De Stichting Hart Veilig zich richt op twee aandachtspunten:
1. Zoveel mogelijk mensen trainen om AED’s te kunnen bedienen en mensen te kunnen reanimeren.
2. AED’s op die punten geplaatst te krijgen dat men binnen 6 minuten met een AED een slachtoffer
kan bereiken.
De cardiologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis ondersteunen de stichting van harte, vinden het heel
belangrijk en gaan er alles aan doen om erin bij te dragen.
De Stichting is zeer intensief aan het werk om de doelen voor elkaar te krijgen. In het Bestuur zitten
de heer De Leeuw en mevrouw Van den Oord. Zij werken samen met 4 studenten van de Hoge
School Avans om te onderzoeken hoe ze alles voor elkaar kunnen krijgen. In januari leveren de
studenten het onderzoek op. Op basis van de resultaten zal men verschillende initiatieven uitzetten in
Engelen en Bokhoven. Ondertussen zit men niet stil . Er zijn reeds trainingen geweest voor bestaande
en nieuwe hulpverleners. Er zijn 26 nieuwe burgerhulpverleners bijgekomen. In Engelen en Bokhoven
beschikbaar. Er zijn 5 AED’s naar buiten geplaatst. Deze zijn 24 uur per dag beschikbaar. Mevrouw
Van den Oord is er trots op, er is een begin gemaakt. De BR deelt deze trots met haar.
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Wethouder Kagie staat achter het werk van deze Stichting als wethouder van volksgezondheid. Hij
heeft het initiatief twee jaar geleden losgetrokken en mee uitgerold t.b.v. wijken en dorpen. AED;s niet
alleen binnen maar ook buiten. Complimenten namens hem voor de Stichting Hart Veilig.
7. BEWONERS AAN ZET
De gemeenteraadsverkiezingen en BR verkiezingen en stemming over de referendumwet staan weer
voor de deur. De voorzitter roept ieder op om zich hierin te verdiepen . Ongeveer de helft van de BRleden stelt zich weer beschikbaar. Het deel van geheugen van de BR blijft dus. Er komen 4 tot 5
nieuwe personen die misschien nieuwe prioriteiten op de agenda gaan zetten.
Om het onder de aandacht te brengen De laatste bijeenkomst werd niet druk bezocht. Op woensdag
7 maart is er “Politiek Café”. Alle politieke partijen en inwoners van Bokhoven en Engelen zijn van
harte uitgenodigd.

8. UITNODIGING BR AAN BURGEMEESTER MIKKERS WERKBEZOEK ENGELEN EN
BOKHOVEN
De heer Kroezen: Wethouder hoe pakken we dit aan?
Wethouder Kagie: U staat al op het lijstje van de burgemeester. Er komt een programma met kop en
staart samen met het sportprogramma en andere activiteiten. De burgemeester zal binnenkort een
bezoek aan de BR brengen.
De heer Kroezen: Wij willen de lead in dit programma. Wij willen invloed op het programma.
Wethouder Kagie: Ik ga niet over het programma van de burgemeester. Degene die erover gaan
nemen contact op met de BR.
7. RONDVRAAG
Mevrouw Mulkens:
Kan het geregeld worden dat de veegwagen komt als er geen containers buiten staan zodat ze niet
om de container heen hoeven te vegen? Vraag aan de heer Maas die ook aanwezig is.
De heer Pigmans: Kan er weer een bus geregeld worden op de zondag van Carnaval?
Wethouder Kagie: Dit is al geregeld. De bus komt.
Mevrouw Van den Oord:
Toevoeging op inspraak:
Er komen 3 wegen bij elkaar op de Baron van der Aaweg. Het verkeer vanuit Bokhoven kan niet meer
invoegen. Kan er een werkgroep samen met de gemeente kijken naar mogelijkheden om dit op te
lossen?
Wethouder Kagie: Het is mogelijk met een aantal mensen eerder bij elkaar te komen voor de
bijeenkomst in december/januari om deze problematiek te bespreken.
Speeltuin Bokhoven.
De bewoners bij de speeltuin melden dat de bezoekers van de speeltuin hun auto parkeren tegen de
heg. Deze heg is erg breed. Men vraagt of het mogelijk is deze heg te snoeien zodat zij verder de
berm in kunnen parkeren.
Lantaarnpalen vervangen.
Hiervan zijn 2 fases achter de rug.
Wanneer is de 3e fase? Een aantal lantaarnpalen is uitgevallen of knippert.
Dit is lastig in de komende donkere periode.
Wethouder Kagie:
U ontvangt het antwoord hierop binnen korte termijn
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De heer Kroezen: Ook is Engelen benieuwd naar de ombouw naar zuinige lantaarnalen. Dit wordt
nagevraagd door wethouder Kagie
De heer Kroezen: Staat de Hop los van het beleidskader Engelermeer?
Het antwoord van wethouder Kagie is bevestigend.
10. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur en dankt alle aanwezigen.

17 november 2017,
Bernadette van de Griendt
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