TOELICHTING ONDERWERPEN geannuleerde OPENBARE VERGADERING Bestuursraad
Engelen en Bokhoven d.d.1 november 2021

Dag Jane,
Bij deze ontvang je de toelichten per agenda punt van de geannuleerde openbare vergadering d.d. 01
november 2021.
Jij hebt toegezegd deze informatie onder de aandacht van wethouder Roy Geers te brengen.

3.1. Verkeersveiligheid. Zie daarvoor de twee brieven/bijlagen (PDF). Inmiddels wordt hier in overleg
met Ton van Helvoort en Margo van den Oord een afspraak gemaakt op het stadkantoor, om over de
brieven, en de andere openstaande vragen betreffende veiligheid en leefomgeving, in gesprek te gaan
met het hoofd van de afdeling Leefomgeving, de heer B.J. Berendsen.
3.2. Voorbereiding op tijdige aanlevering van input voor begroting 2023 (in 2022) Zie hiervoor de
bijlage (WORD) document van John Branderhorst.
3.3. Haalbaarheidsonderzoek toekomst Sint Lambertuskerk. Uitnodiging ontvangen voor een gesprek
om tot een bredere aanpak te komen.
Het kerkbestuur van de Lambertus kerk wenst telkomen tot de vorming van een klankbordgroep waar
vertegenwoordigers van meerdere partijen in Engelen voor worden uitgenodigd. Doel is een
maximaal draagvlak te verkrijgen voor de keuzes die gemaakt kunnen gaan worden voor de toekomst
van het kerkgebouw maar meer nog haar directe woonomgeving. Vanuit de BREB zullen vooralsnog
Yvonne Schram en Margo van den Oord deze vertegenwoordigers zijn.
3.4. Fietstocht met ambtenaren. 03-11-2021 (Philip)
Inmiddels succesvol verlopen. Route nagenoeg gelijk aan de ronde die gemaakt is met burgemeester
en wethouder op 31-08-2021. Extra aandacht voor de penibele verkeerssituatie op de Engelerschans /
Graaf van Solmsweg n.a.v. inspreker op de openbare vergadering d.d.13-09-2021.
3.5. Windturbines Heusden (Rob Pander Maat)
Zie hiervoor de bijlage / notulen van het gesprek met wethouder vd Poel uit Heusden. Puur ter info.
3.6. Voortgang werving kandidaat-bestuursleden BREB (Yvonne)
Inmiddels hebben 4 personen zich gemeld als kandidaat-bestuurslid. Jan Selier, Jan van Heijningen,
Alfred Rombeek, Carine van Bost
4. Dorpstafel van 10-11-2021. Opzet, organisatie en verwachting. Wonen, Ontmoeten en
Leefomgeving. (Margo)
Gekozen is voor drie thema’s: wonen, leefomgeving, ontmoeten.
De opening wordt door Yvonne Schram verzorgd.
Vervolgens komen er respectievelijk drie inleiders/gesprekleiders, die de thema’s inhoud en
vormgeven.
Voor wonen komt Ivar Schoppema, die onderdelen uit de gemeentelijk woonvisie bespreekt,
aangevuld door Margo van den Oord die de hoogtepunten bespreekt uit de eerder afgenomen
enquête, inclusief alternatieve woonvormen. De ruimte en mogelijkheden in ons gebied zijn erg
beperkt, vandaar de alternatieven.
Voor leefomgeving Mariëlle Kok, landschapsarchitecte Den Bosch. Zij is betrokken bij de opzet en
ontwikkelingen van o.a. de Haverleij. Vraag is HOE gaan we de leefomgeving inrichten met groen t.w.
bomen. Met een kaart kunnen de aanwezigen nog locaties aangeven waar meer bomen kunnen
komen.

Voor Ontmoeten zal Bianca te Lindert van het bestuur van de stichting Herberg Haverleij een
presentatie verzorgen over de totstandkoming en de organisatie en invulling van de herberg door de
aangesloten vrijwilligers/herbergiers.
Aan de hand van gerichte vragen gaan vervolgens - per thema - de aanwezigen, onder begeleiding
van iemand van de bestuursraad, in hun groep aan de slag met het onderwerp en de vragen, en
noteren hun inbreng op daarvoor bestemde sheets. Deze informatie wordt vervolgens door leden van
de bestuursraad verder verwerkt en teruggekoppeld via de Tweeterp en ‘t Pareltje.
Opgemerkt wordt dat het begrip leefomgeving meer inhoudt dan alleen groen. Benadrukt zal worden
dat het hier de groene leefomgeving betreft.
5. D.O.P. Aanpak en opzet in samenwerking met Provincie, Sterk Brabant. (Margo)

Zoals besproken realiseren we ons dat het opzetten van een dergelijk plan een zeer
serieuze, maar ook bewerkelijke taak/klus is. Hulp zou zeer welkom zijn. Margo heeft
via haar contacten met de provincie (Sterk Brabant) een aanbod gekregen, dat als
volgt er uit ziet:

Probeer 3 tot 4 mensen van uit de bewoners te selecteren, die gaan participeren in een werkgroep,
z.g. leerfabriek. Deze richt zich op de leefbaarheid van en in de dorpen van Brabant. Deze groep komt
periodiek samen met andere afgevaardigden van dorpen en van daaruit wordt de aanpak( opzet
DOP) stelselmatig vormgegeven. Namens de BREB zullen Rob-Philip en Margo de kartrekkers worden.
Engelen, 9 november 2021
Namens de Bestuursraad,
Philip van Beek

