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1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen insprekers.
2. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 6 MAART 2017
Pagina 3
HOP Engelermeer
De heer Kroezen verzoekt de zinsnede “Dat homo’s onheus worden behandeld” te wijzigen in “Dat
mensen onheus worden behandeld” en de toevoeging “de heer Kroezen wordt ook wel eens onheus
behandeld” te verwijderen.
Laagfrequent geluid
Op verzoek van mevrouw Claessens wordt de zinsnede “mevrouw Van de Mortel wenst niet te
investeren in een belemmering van haar uitzicht” gewijzigd in “een belemmering van haar ongeluk”.
Windmolenpark
Op verzoek van mevrouw Mulkens worden verwijzingen naar de projectleider geanonimiseerd.
Wijze van verslaglegging
De heer Kagie stelt voor dat er op een ander moment stil gestaan moet worden op de wijze waarop
met de verslaglegging wordt omgegaan.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. WINDMOLENPARK
Op 9 mei 2017 wordt het raadsvoorstel Ruimtelijke onderbouwing “Windpark De Rietvelden”
behandeld door de gemeenteraad. Mevrouw Mulkens geeft aan dat de BR een brief met
aanbevelingen aan de gemeenteraadsleden gaat sturen. Het doel is te bewerkstelligen dat de raad
zich in meerderheid gaat realiseren wat de gevolgen zijn van een besluit om het windpark definitief te
realiseren. In de brief wordt o.a. ingegaan op plaatsing:
- van een windturbine midden in het Landschapspark “De Diezemonding” bij Treurenburg;
- van drie windturbines op dichtbij de woonkernen Kruiskamp, Maaspoort en Engelen;
- dichtbij sportaccommodaties en een school.
Ook wordt gerefereerd aan het referendumverzoek dat is ingediend door een particulier uit Engelen.
Energietransitie is belangrijk, maar niet in de directe nabijheid van een woonomgeving.
De BR hoopt dat de brief zal leiden tot een afstel en een nadenken over het besluit dat op 9 mei a.s.
genomen gaat worden. Afhankelijk van het besluit dat op 9 mei genomen wordt, zal de BR zich verder
gaan bereiden over eventuele vervolgstappen. Mevrouw Schram vraagt of de besluitvorming wordt
opgeschort nu er een referendum is aangevraagd. De heer Kagie antwoordt dat de gemeenteraad
daar een besluit over moet nemen. Alles hangt af van de besluitvorming op 9 mei.
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4. ZORG EN WONEN
De BR, portefeuille zorg en welzijn, heeft een onderzoek gedaan naar de uitbreiding van het aantal
zorgwoningen in Engelen en Bokhoven. Mevrouw Schram geeft een toelichting op de stand van zaken.
De bevolkingsprognose gemeente ’s-Hertogenbosch 2013-2030 vormde de aanleiding voor het
onderzoek. Daarin zijn de demografische ontwikkelingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Engelen
en Bokhoven opgenomen. De samenstelling van de bevolking in ’s-Hertogenbosch zal de komende jaren
dramatisch veranderen. De leeftijdsgroep 65 tot 74 zal tot 2030 met zo’n 37 % groeien en het aantal 75plussers met 51 %. Veel 75-plussers willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, eventueel in een
aangepaste woning met lichte zorg. Bij een zwaardere zorgvraag kan het noodzakelijk zijn om te
verhuizen naar een meer beschermde woonomgeving.
De behoefte aan verblijfsplaatsen met 24-uurs toezicht en zorg in de gemeente ’s-Hertogenbosch in
2030, vooral door dementie, wordt geschat op 950 plaatsen.
Ook in Engelen en Bokhoven neemt het aantal jongeren tot 2030 flink af en zal het aantal 65-plussers
flink toenemen tot ca. 20 % van de totale bevolking in Engelen en Bokhoven.
Door de toename van het aantal ouderen stijgt ook de vraag naar aangepaste woningen en de vraag naar
zorg. Een van de opgaven in de woonagenda 2017/2018 van de gemeente staat “het organiseren van
een passend woonzorgaanbod in een inclusieve samenleving. Er wordt ingezet op levensloopbestendige
en dementievriendelijke wijken met voldoende vitaliteit, draagkracht en leefbaarheid.”
De BR heeft met de supervisor van de Haverleij gesproken over mogelijkheden om in één van de twee
laatste kastelen Heesterburgh en Oeverhuyze zorgwoningen te realiseren. Het liefst in een combinatie
van huur- en koopwoningen en van lichte en kleinschalige zware zorg.
De BR is op dit moment in gesprek met een team van ambtenaren (wonen en zorg, woonbeleid,
bijzondere groepen, stedenbouw en de projectleider Haverleij) om te komen tot meer zorgwoningen in
Engelen en Bokhoven. De kans is klein dat er zorgwoningen gaan komen in één van de twee kastelen.
Complimenten worden uitgesproken richting de gemeente, omdat die de BR helpt met het onderzoeken
van andere, mogelijk geschikte locaties voor zorgwoningen.
De heer Kagie geeft aan dat de gemeente samen met partners per wijk/dorp gaat kijken naar
zorgvoorzieningen en ondersteund wonen in ’s-Hertogenbosch. Daarbij worden ontwikkelingen in de
samenleving meegenomen en wordt bekeken wat nu al moet worden gedaan om te voorkomen dat
bewoners straks in een onmogelijke situatie terecht komen. Als voorbeeld worden de 500-575
seniorenwoningen aan het Goulmy en Baarplein genoemd. De bewoners die daar introkken waren
destijds 55-60 jaar en zijn nu in de leeftijd van 75-80 jaar. Onderkend wordt dat er nu een standby
verpleegkundige ingezet moet worden. Ook kan gedacht worden aan geconcentreerde service in
ondersteuning en zorg, maar bijv. ook in het doen van boodschappen. Op 8 mei vindt een verder overleg
plaats. Van belang is dat er niet alleen wordt gesproken, maar dat er concrete plannen worden
uitgewerkt. Eind juni/begin juli wil de heer Kagie een gesprek met de BR plannen over de scan van
Engelen en Bokhoven. Mevrouw Schram merkt op dat het belangrijk is, dat er weer voldoende instroom
komt van jongeren. Als ouderen door kunnen stromen naar zorgwoningen, dan ontstaat er weer ruimte
voor jongeren. Vandaar dat de BR inzet op bouwprojecten die nog moeten komen.
5. WIJK- EN DORPSBUDGETTEN
De heer De Visser geeft een toelichting op de beoordeling van de aanvragen die tot op heden zijn gedaan
voor het wijk- en dorpsbudget. De BR ontvangt en beoordeelt de aanvragen. Dat verloopt goed. In totaal
is er voor het kalenderjaar 2017 voor Engelen een totaalbedrag beschikbaar van € 25.940,Tot nu toe is er in totaal € 7.500,- toegekend en betaalbaar gesteld.
Wijkoverstijgende subsidieaanvragen leveren nog problemen op, omdat er bij de gemeente geen geld
beschikbaar is. Er bestaat onduidelijkheid over de financiële stromen die voor wijkoverstijgende
subsidieaanvragen ingezet zouden kunnen worden naast het wijk- en dorpsbudget. Dan wordt verwezen
naar het wijk- en dorpsbudget. De heer Kagie geeft aan dat dit meegenomen zal worden bij de evaluatie.
De evaluatieronde wijk- en dorpsbudgetten (waarbij de beoordelingscommissies worden betrokken)
wordt in mei gehouden en in juni wordt de evaluatie aan het college aangeboden.
6. RONDVRAAG
Caravans bij de Maas
Mevrouw Van den Oord spreekt namens bewoners van Bokhoven zorgen uit over twee caravans die
al een half jaar aan de Maas staan. Overdag zijn de bewoners niet aanwezig. Een honden is
uitgebroken en heeft mensen aangevallen. Gevraagd wordt of informatie verstrekt kan worden over de
stand van zaken in deze situatie.
De heer Kagie geeft aan dat dit onderwerp besproken zal worden in het overleg met het
afdelingshoofd Stadstoezicht op 16 mei.

2

Evaluatierapport Defensie over laagvliegen
De heer Lavell informeert of het evaluatierapport van Defensie over laagvliegen inmiddels beschikbaar
is. De heer Kroezen merkt op dat het rapport er ondanks toezeggingen van Defensie nog niet is. Er zal
nog een overleg met de heer Janssen worden ingepland over geluid in de breedte. De heer Kagie
geeft aan dat er een afspraak zal worden ingepland. Dan komt laagvliegen ook aan bod.
Brievenbussen PostNL
PostNL gaat het aantal brievenbussen in ’s-Hertogenbosch terugbrengen. Engelen en Bokhoven
worden volgens mevrouw Mulkens daardoor zwaar getroffen. PostNL is een particuliere onderneming
met een verdeelkantoor in ’s-Hertogenbosch. Zij informeert of de gemeente invloed uit kan oefenen
om ervoor te zorgen dat er in Engelen en Bokhoven nog brievenbussen behouden kunnen blijven.
De heer Kagie antwoordt dat deze signalen uit meerdere wijken en dorpen zijn binnen gekomen bij de
gemeente. Bekeken zal worden of de gemeente hierin iets kan betekenen. Er moet bij de plaatsing
van een brievenbus niet alleen gekeken worden naar het aantal huizen maar ook naar de bewoners in
een gebied (denk bijv. aan een gebied waar veel ouderen wonen).
Wijkbus op zaterdag
De heer Pigmans meldt dat de wijkbus met ingang van 6 mei ook op zaterdag gaat rijden met een
dienst van zes ritten. De heer Kagie zal het startschot geven en als eerste passagier meerijden.
Bijeenkomst Arriva
De heer Pigmans en mevrouw Claessens zullen op 3 mei een bijeenkomst van Arriva en de gemeente
bijwonen in Perron 3. Arriva zal ideeën over de busroutes in ’s-Hertogenbosch naar voren brengen.
De busroutes Engelen en Empel zullen ook aan bod komen.
7. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag
3 juli 2017.
Jane Pawiroredjo,
2 mei 2017
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