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1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De kandidaat leden zijn ook aanwezig.
Er zijn twee insprekers, de heer Van Gerven en de heer Van Dijk.
Buurtpreventie
Er is een buurtpreventieteam in Engelen. Deze is echter niet meer actief. De heer Van Gerven heeft
het idee opgevat om samen met een aantal mensen het buurtpreventieteam nieuw leven in te blazen.
Hij heeft daarover gesproken met de politie en de wijkmanager. Het doel is om zoveel mogelijk
inbraken te voorkomen en de veiligheid in het dorp te verhogen. Er zullen tien tot vijftien vrijwilligers
worden geworven. Daarvoor zullen oproepen gedaan worden in de buurtpreventie-app en De
Tweeterp.
Dankbetuiging voor inzet Engelermeer
De heer Van Dijk wil mevrouw Van den Oord namens het bestuur van het COC bedanken met een
bos bloemen voor haar inzet bij het Engelermeer. Mevrouw Van den Oord spreekt haar dank mede
namens de heren Branderhorst, Maas, Pullens en mevrouw Schram uit. Samen met hen heeft zij zich
ingezet voor een fijne leefomgeving.
Laatste openbare vergadering periode 2018-2022
Mevrouw Schram haalt aan dat dit de laatste openbare vergadering in deze periode is. Een
gedenkwaardige bijeenkomst. Zij spreekt haar waardering uit voor de inzet van deze bestuursraad in
de afgelopen vier jaar. En kijkt uit naar een positieve start van de nieuwe bestuursraad na de
verkiezingen. Ook bedankt zij de kandidaat-leden die het afgelopen half jaar al heel hard hebben
meegewerkt.
2. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 24 JANUARI 2021
Naar aanleiding van:
Pagina 1.
Doorontwikkeling Engelermeer “Rondom de Appeldijk”
Het is “mevrouw Kok” in plaats van “mevrouw Koop”.
Pagina 2.
De Linie / Henriëttewaard
De heer Geers meldt met betrekking tot de Eco Oasis dat hier sprake is van tijdelijk gebruik. Het staat
de ontwikkeling van de linie 1629 of natuurontwikkeling geenszins in de weg.
Warmtetransitie
De heer Kemper wil graag weten welke criteria er gelden voor de warmtetransitie van de wijken in ’sHertogenbosch. De heer Geers adviseert om daarover contact op te nemen met de betreffende
ambtenaar.
Ooievaarsnesten
Mevrouw Van den Oord meldt dat de ooievaarsnesten zijn inmiddels alle drie geplaatst. Het plaatsen
daarvan is heel voorspoedig verlopen. De nesten zijn gefinancierd vanuit het wijk- en dorpsbudget.
Het is nu wachten op de komst van de ooievaars.
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Kennismaking met bestuursraad Empel en Meerwijk
De heer Van Beek deelt mee dat de kennismaking met leden van de bestuursraad Empel en Meerwijk
zeer positief is verlopen.
Pagina 3.
Maaibeleid
Mevrouw Van den Oord meldt dat het afstemmingsoverleg Groen en Beheer inmiddels plaats heeft
gevonden. Het nieuwe beleid van de gemeente is erop gericht om nog maar één keer per jaar te
maaien. Tenzij het plekken betreft waarbij onveilige situaties ontstaan, of sportvelden. Daar wordt wel
kort gemaaid. Er zal niet meer zo vaak en intensief gemaaid worden, ook niet ten behoeve van
stikstof. Meer informatie daarover staat op de gemeentelijke website. Dit zijn de keuzes die er
gemaakt zijn. We zullen samen onze communicatie daarop richten.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN
Engelermeer
Mevrouw Van den Oord heeft vanmiddag van de heer Brinkhof de laatste stand van zaken vernomen
over de doorontwikkeling van het Engelermeer. Het ziet ernaar uit dat de aanvraag voor het realiseren
van het voedselbos door de Voedselboskabouters positief wordt beoordeeld. Er is begonnen met het
inoculeren van schimmels in de grond. Verwacht wordt dat er voor de zomer een definitief plan komt
en dat e.e.a. in het najaar/winter 2022/2023 geafaseerd uitgevoerd kan worden. Mits de beschikking
van de provincie binnen is en grond verzet kan worden. Dat zijn de cruciale punten waarop de start
bepaald kan worden. Zodra de beschikking binnen is kunnen we gaan beginnen.
Naamgeving bruggetjes
Mevrouw Schram meldt dat er vorige week een kleine commissie bijeen is geweest voor de
naamgeving van de bruggetjes. Het gaat om ca. 12 bruggen. De bestuursraad bespreekt de
voorstellen op 28 maart tijdens de voorvergadering. Daarna worden de voorstellen aan de gemeente
voorgelegd.
4. RESULTATEN DORPSTAFEL WONEN, LEEFOMGEVING EN ONTMOETING
Op 10 november 2010 heeft de bestuursraad een Dorpstafel georganiseerd met als thema Wonen,
Ontmoeten en Leefomgeving. De resultaten van die Dorpstafel zijn verwerkt in een rapport. Mevrouw
Van den Oord overhandigd het rapport met gepaste trots aan de heer Geers.
De dorpstafel is georganiseerd met als doel om van bewoners te horen wat er leeft en waaraan
behoefte is op het gebied van Wonen, Ontmoeten en Leefomgeving. 78 mensen hebben aan de
bijeenkomst deelgenomen. Er waren drie sprekers bij de thema’s “Wonen en Woonbehoeften”,
“Groene Leefomgeving” en “de Herberg in slot Haverleij”. Na elke spreker is in groepjes met een
gespreksleider gebrainstormd over door de organisatie geformuleerde vragen. De uitkomsten zijn
gebundeld in dit rapport en dienen naast onderbouwing van acties voor wonen, ontmoeten en
leefomgeving ook als basis voor het verder ontwikkelen van het DorpsOntwikkelingsPlan Engelen,
Bokhoven, Haverleij, wat de bestuursraad in 2022 zal realiseren.
Communicatie deelnemers/bewoners
Als alle opgehaalde informatie van de dorpstafel verwerkt is, wordt het volledige rapport aan de
deelnemers toegestuurd. De deelnemers kunnen eventuele reacties op het rapport kenbaar maken via
info@bestuursraad.nl
Tweeterp, ’t Pareltje en website www.bestuursraadengelenbokhoven.nl
Via deze media worden inwoners van het bestuursgebied geïnformeerd over de resultaten van de
dorpstafel. Het volledige rapport is terug te vinden op de website. Reageren is mogelijk via
info@bestuursraad.nl
Delen opgehaalde informatie en vervolg samenwerking met daarbij passende en betrokken
partijen
Bij elk thema passen specifieke partijen en samenwerkingspartners. Het is de wens van de
bestuursraad om de resultaten op te volgen met de daarbij aansluitende partijen en de juiste
gemeentelijke contactpersonen.
Wonen en woonbehoefte
In aanvulling op de uitkomsten van de digitale enquête zijn er veel nieuwe ideeën ingebracht over wat
nodig is om woningen te splitsen en/of mantelzorgwoningen te realiseren. Duidelijk is dat hiervoor
overkoepelende inspanningen nodig zijn, vanuit wet- en regelgeving, gemeentelijke organisatie en ook
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sociaal-maatschappelijke organisaties. Mensen hebben behoefte aan een loket waar ze terecht
kunnen met hun vragen en ideeën. Zodat ze niet langs verschillende instanties hoeven te gaan. Zo’n
loket kan fysiek of digitaal zijn.
Advies: Start een gezamenlijke werkgroep met gemeente, bestuursraad, sociaal-maatschappelijke
organisaties en enkele actieve en betrokken bewoners, waarin de resultaten uit de dorpstafel worden
besproken, geprioriteerd, geschouwd en op haalbaarheid worden beoordeeld. Formuleer van daaruit
de gewenste acties en betrek partijen die hierbij nodig zijn.
Groene leefomgeving
De gemeente ’s-Hertogenbosch wil 100.000 bomen gaan planten. Tijdens de dorpstafel zijn veel
suggesties gedaan voor bomen, biodiversiteit en meer of verbetering van wandelroutes in het gebied
rondom en in Engelen, Bokhoven, de Henriëttewaard en het Engelermeer. De bestuursraad kan daar
samen met de gemeente de komende vier jaar mee aan de slag.
Advies: Formeer een werkgroep samen met verantwoordelijke ambtenaren specifiek voor de
totstandkoming van een meerjarig bomen-(aanplant)plan en maak op basis van een gezamenlijke
schouw een actie- en prioriteitenlijst. Voeg aan de verschillende acties mensen en middelen toe.
Ontmoeten en Herberg Haverleij
Er is behoefte aan meer gelegenheden en kansen om elkaar te ontmoeten. Welke mogelijkheden zijn
er? En wat is er mogelijk in nog te realiseren projecten? Verder is er de vraag om te voorzien in de
behoefte van mensen om elkaar te kunnen helpen, bijv. via een digitaal bewonersplatform. Er is veel
belangstelling voor het organiseren van allerlei activiteiten. Enkele ideeën vragen om nader onderzoek
en overleg met de gemeente, zoals de (her)bestemming van ruimten voor horeca doeleinden.
Advies: Start een digitaal Bewonersplatform! Een oproep aan enkele deskundige en actieve bewoners
om hier de schouders onder te zetten.
Verwerking informatie en analyse in een DorpsOntwikkelingsplan (DOP)
Voor Engelen-Bokhoven-Haverleij is een start gemaakt met een DOP. Dit zal eind 2022 worden
opgeleverd. In het DOP wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie en wordt op basis van de
gewenste situatie toegewerkt naar een dorpsontwikkelingsvisie. Er wordt ingezet op vijf thema’s. Per
thema is een team actief onder leiding van een teamcaptain vanuit de bestuursraad. Deze teams
worden naar wens versterkt met deskundigen, actieve bewoners, gebiedskenners. Aanbevolen wordt
om tijdens de ontwikkeling van het DOP samen te werken met specifiek bij de thema’s betrokken
ambtenaren van de gemeente ’s-Hertogenbosch, zodat de uitwisseling en afstemming van beider
visies meegenomen wordt in de verdere totstandkoming van het DOP.
De heer Geers spreekt zijn complimenten uit voor de opzet van de Dorpstafel. Hij zal het rapport met
aandacht doornemen. Het is goed dat de bestuursraad dergelijke bijeenkomsten organiseert. De
informatie die is opgehaald levert input op voor zowel de bestuursraad als de gemeente. Het is
interessant om te onderzoeken wat we als gemeente mee kunnen nemen, waar er kansen liggen en
welke wensen er verzilverd kunnen worden. Voor wat betreft het organiseren van één loket kan de
heer Geers melden dat het intakeproces voor alle vergunningaanvragen voor bijv. het splitsen van
woningen en het plaatsen van mantelzorgwoningen is herzien. Aanvragen worden integraal
beoordeeld. Daardoor is redelijk snel inzichtelijk of een plan haalbaar is of niet.
Het is ook goed dat er aanvullend op het gemeentelijk beleid ideeën zijn aangedragen voor locaties
voor de aanplant van bomen.
Voor wat betreft het digitaal Bewonersplatform adviseert de heer Geers om dat ook echt in digitale
vorm te organiseren. Bemensing van een fysiek loket is namelijk een immens karwei.
5. COMMUNICATIE
Mevrouw Van den Oord geeft aan dat de bestuursraad een aantal instrumenten ter beschikking heeft
om het contact met bewoners te onderhouden:
1.
2.
3.
4.

Website en centraal emailadres info@bestuursraad.nl
Tweeterp en ’t Pareltje om belangrijke informatie te publiceren, oproepen te doen.
Dorpstafels, om over belangrijke thema’s van gedachten te wisselen.
Kleine werkgroepen met bewoners (Bewoners in Beweging) voor kortdurende acties of
initiatieven.

De bestuursraad maakt daar veelvuldig en regelmatig gebruik van, waardoor de communicatielijnen
altijd open staan. Dat moet ook om het werk goed te kunnen doen. In dit rijtje ontbreekt nog de
ambtelijke communicatie vanuit de gemeente over besluiten die zichtbare gevolgen hebben voor de
bewoners. Voorbeelden van vragen van bewoners die bij de bestuursraad binnen komen:
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−
−
−
−
−

Waarom worden al die mooie bomen en struiken langs de A59 bij de afrit naar Engelen
weggehaald? We willen toch juist meer bomen?
Waarom worden de bermen voor mijn huis niet meer gemaaid?
Waarom worden de plastic- en glascontainers voor onze deur weggehaald?
Waarom wordt er niets gedaan aan het veel te hard rijden op de Maasdijk, in de Schoolstraat?
Wanneer komt die fietsstraat nou eens op de Maasdijk?

De bestuursraad weet zelf niet goed genoeg wat daarop geantwoord moet worden. Hoe kunnen we
daar verbetering in brengen? En hopelijk het vertrouwen in bestuurders en overheid weer herstellen?
Door goede ambtelijke communicatie: besluiten communiceren die zichtbare gevolgen hebben voor
bewoners!
Enkele voorbeelden waar het goed gaat:
1. Afstemmingsoverleg Groen en Beheer
6-wekelijks komen alle onderwerpen aan de orde die aandacht behoeven en worden er met de
wijkmanager en wijkregisseur de noodzakelijke acties en bijbehorende verantwoordelijkheden
besproken en genoteerd. Engelermeer, Engelerhart, de Kasteeltuinen, 100.000 bomen,
biodiversiteit, alles komt hier aan de orde. Een gezamenlijke publicatie (gemeente en
bestuursraad) over het adopteren van boomspiegels en bermen is hier in voorbereiding. In de
Tweeterp van maart te publiceren en voor de niet-lezers nog een ludieke vorm te bedenken.
Publicatie op de website van de gemeente en van de bestuursraad is hierbij van groot belang om
samen dezelfde verantwoording te kunnen bieden.
2. Afstemmingsoverleg Veiligheid en Leefomgeving
1x per kwartaal zullen met het hoofd Leefomgeving, de wijkmanager en de voor specifieke
onderdelen verantwoordelijke ambtenaar overlegmomenten plaatsvinden, waarbij op basis van
een gezamenlijk vastgestelde agenda, die thema’s aan de orde komen, die tot veel
ontevredenheid en onbegrip leiden, of simpelweg meer goede ambtelijke communicatie nodig
hebben. Nu zijn deze in een brandbrief aangeboden, maar zover moet het niet komen. Er moeten
ambtelijke antwoorden en uitleg gegeven worden op vragen en onbegrip van bewoners via de
bestuursraad te kunnen kanaliseren. Hierover gezamenlijk publiceren is de laatste benodigde
stap.
Kijkend naar de wensen die uit de dorpstafel zijn gekomen en de opzet en aanpak van het
DorspOntwikkelingsPlan kunnen we de lijn doortrekken en op de grote thema’s de werkgroepen
completeren door de deskundige ambtenaar aan de thema’s toe te voegen;
Er zou dan een derde afstemmingoverleg kunnen worden toegevoegd voor het thema Wonen en
Voorzieningen. Niet onbelangrijk gezien de uitkomsten uit de dorpstafel en de recente ontwikkelingen
in Engelen voor de herbestemming van de RK Kerk. Mogelijkerwijs een vierde toevoeging voor het
team Duurzaamheid en Energietransitie; of een samenvoeging, nader te bespreken in verband met
deskundigheid op dit terrein bij het hoofd Leefomgeving.
En laten we van twee kanten, gemeente en bestuursraad, bij alle besluiten die zichtbare gevolgen
hebben voor de bewoners deze duidelijk zichtbaar communiceren! Een gemeentelijke informatiezuil bij
de ingang naar Engelen werd al geopperd en zou een heel goed begin zijn.
Mijn pleidooi hiervoor werd vanmiddag direct actueel, toen ik gebeld werd door Rob Brinkhof die mij
informeerde over de voortgang van het Voedselbos en de doorontwikkeling van de noordkant van het
Engelermeer; we gaan daar vanaf het vroege voorjaar het terrein uitzetten en bodemverbetering
toepassen. Hoe gaan we voorkomen dat straks al die paaltjes weer uit de grond getrokken worden en
alle werk voor niets is? Het antwoord ligt in de communicatie! Ja, we gaan een gezamenlijk
persbericht opstellen, en ja, we gaan op alle fronten bewoners informeren over het belang van het
Voedselbos. Via de Tweeterp en ’t Pareltje. En op de website van de gemeente, en op de website van
de bestuursraad, en op die informatiezuil die bij de ingang van Engelen komt te staan!
Een dorpstafel hierover? Dat blijft de mooiste vorm van communicatie!
De heer Geers geeft aan dat communicatie een uitdaging is van meerdere partijen. Hij wil de nieuwe
bestuursraad iets meegeven om goed over na te denken. De bestuursraad hecht veel waarde aan de
aanwezigheid van een wethouder bij de openbare vergaderingen van de bestuursraad. De heer Geers
ziet de meerwaarde daar echter niet van. Ambtenaren kunnen jullie veel beter informeren dan een
wethouder. Een wethouder is niet van alle onderwerpen inhoudelijk op de hoogte. Vaak moet hij op
vragen later terugkomen. Kijk maar naar de meerwaarde die het oplevert om met vakinhoudelijke
ambtenaren te overleggen, bijv. bij de werkgroep Groen en Beheer en de werkgroep Veiligheid en
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Leefomgeving. Het is veel interessanter om periodiek in contact te zijn met ambtenaren. De wethouder
zou dan uitgenodigd kunnen worden als er bijvoorbeeld een bestuurlijk antwoord nodig is. Wil de
bestuursraad de huidige vorm van vergaderen voortzetten of is het beter om op een nieuwe vorm over
te gaan waarbij je veel dichter bij de materie zit? Mevrouw Schram geeft aan dat dit met de nieuwe
bestuursraad besproken zal worden. De aanwezigheid van een wethouder bij de openbare
vergadering is ooit bij de annexatie afgesproken en vastgelegd. Dat wil niet zeggen dat we dat niet
zouden kunnen veranderen als dat voor de bestuursraad voordelen oplevert. De heer Van Beek haalt
aan dat aan het begin aangegeven is dat de bestuursraad zelf met agendapunten moest komen. De
gemeente draagt echter zelf geen onderwerpen aan om met de bestuursraad te bespreken. De heer
Geers is het daar niet helemaal mee eens. Het is inderdaad zo dat hij niet vaak onderwerpen ter
bespreking op de openbare vergadering aandraagt. Dat is ook logisch. Bij de opzet van de Woonvisie
hebben we een heel uitgebreid traject doorlopen. Dit onderwerp is niet aan deze tafel besproken,
maar de bewonersraden zijn wel uitgebreid meegenomen in het hele proces. Het is niet perse nodig
om deze onderwerpen hier te bespreken. De bestuursraad heeft heel vaak de onderwerpen
Henriëttewaard en evenementen bij het Engelermeer geagendeerd. Daar sluiten wij bij aan als
gemeente en nemen jullie nadrukkelijk mee in de ontwikkelingen. De bestuursraad heeft op
verschillende momenten belangrijke input kunnen leveren. De rol van een wethouder is in de loop der
jaren sterk veranderd. In de begin jaren ’70 was de gemeente ’s-Hertogenbosch nog klein. Een
bestuurder stond destijds veel dichter bij de bestuursraad. De groei van de stad heeft er voor gezorgd
dat onze organisatie anders is ingericht. Dat betekent dat je het bestuur pas in moet schakelen op het
moment dat het echt nodig is. De heer Geers is van mening dat er in de afgelopen vier jaar wel een
behoorlijke slag is gemaakt waardoor we als bestuursraad en gemeente dichter bij elkaar gekomen
zijn dan in de voorgaande periode. Dat is duidelijk merkbaar, zowel bij de wethouder zelf als in de
organisatie. Hij bedankt de bestuursraad daarvoor.
6. RONDVRAAG
Voorbereiding verkiezingen 2022
De heer Pander Maat meldt dat er in de Tweeterp een artikel staat waarin de kandidaten zich
voorstellen.
7. SLUITING
Dankwoorden
Mevrouw Schram vindt het een eer om deze laatste openbare vergadering af te mogen sluiten. Zij
bedankt de wethouder voor de samenwerking in de afgelopen vier jaar. Daarin hebben we het een en
ander meegemaakt, goede en slechte tijden. Gelukkig zijn we daar steeds goed uit gekomen. Met als
resultaat dat de verhouding tussen de gemeente en de bestuursraad in de afgelopen jaren verbeterd
is. Dat kan alleen nog maar beter worden in de nieuwe periode.
Ook spreekt zij haar dank uit aan mevrouw Pawiroredjo voor de ondersteuning. Ook een dankwoord
aan de wijkmanager. En aan de leden van de bestuursraad. In de afgelopen vier jaar te maken gehad
met strubbelingen, ziekte en vertrek van bestuursraadleden. We zijn vervolgens met een kleine groep
verder gegaan. Iedereen heeft ontzettend veel energie gestoken in de werkzaamheden in de
afgelopen vier jaar. Dat is te zien aan de resultaten die we hebben geboekt.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.11 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 4
april 2022, met daarin de installatie van de nieuwe bestuursraad

Jane Pawiroredjo,
2 maart 2022
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