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1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Branderhorst is afwezig.
Een speciaal welkom aan mevrouw Berens. In verband met het overlijden van haar man leest
mevrouw Schram een kort In Memoriam voor.
In Memoriam Martin Berens
“Het onverwachte overlijden op 2e Paasdag 5 april 2021 van Martin Berens heeft diepe indruk op ons
gemaakt. Martin was lid van de bestuursraad Engelen en Bokhoven van januari 2008 tot december
2014. Een zeer actief lid. Samen met Henk Klaassen maakte hij zich sterk voor fietsveiligheid en voor
het openbaar vervoer in Engelen. Ook na zijn vertrek uit de bestuursraad bleef Martin actief betrokken
bij de oprichting van de stichting wijkbus Engelen Bokhoven in 2016. Vanaf de oprichting was Martin
secretaris van deze stichting. Martin was de mening toegedaan dat openbaar vervoer hoort bij de
sociale voorzieningen in een gebied en niet onderhevig mag zijn aan marktwerking. Begin vorig jaar
maakte Martin zich nog erg boos op de FNV. De FNV wilde af van de wijkbus met onbetaalde
chauffeurs, omdat daarmee arbeidsplaatsen zouden worden ingepikt. Martin noemde het een domme
actie van de FNV. Als liefhebber van lekker eten was Martin kok in het Team Engelen tijdens het
Bosch Diner ter gelegenheid van het Jeroen Bosch jaar.
Martin Kroezen noemt hem ook een enthousiaste carnavaller. Ooit kreeg Martin Kroezen van Martin
Berens een kiel te leen, toen Martin Kroezen als voorzitter van de bestuursraad een uitnodiging voor
het carnaval had ontvangen.
Martin Berens was niet alleen een gedreven prater, maar ook een in onze dorpen zeer gewaardeerd
schrijver. Regelmatig verschenen er bijdragen van zijn hand in de Tweeterp. Daarnaast maakte hij
zich verdienstelijk als redactielid van de Tweeterp.
Uit zijn bijdragen in de nieuwsbrief van kasteel Leliënhuyze, het kasteel waar hij woonde, bleek zijn
grote interesse in geschiedenis. Het leverde boeiende artikelen op over bijvoorbeeld de sluis bij
Engelen en over Fort Crèvecoeur. Zeer terecht ontving Martin voor al zijn vrijwilligerswerk in 2013 een
koninklijke onderscheiding.
Martin heeft een onuitwisbare indruk achter gelaten door zijn betrokken, warme belangstelling en zijn
intelligente en veelal geestige inbreng in de bestuursraad. Graag wensen wij mevrouw Berens en zijn
dochter sterkte en kracht om dit verlies te verwerken en een plaats te geven in de komende periode.”
Elektrische deelauto’s
De heer Veldhuis spreekt in namens OnzeAuto over Samen Slim Rijden. Dat is een initiatief van
Haverleij (Heijmans, BPD, gemeente ’s-Hertogenbosch) en Onze Auto. Daar is een behoorlijk
aanlooptraject aan vooraf gegaan. In december is de wens kenbaar gemaakt om het project op te
starten. Er is een uitnodiging uitgegaan aan de bewoners van alle kastelen om mee te doen. Bij alle
kastelen is gezocht naar contactpersonen, de zgn. ambassadeurs. In eerste instantie hebben 50
mensen belangstelling getoond voor het project. 90 mensen hebben zich aangemeld voor de
informatieavonden. Zij hebben aangegeven dat zij op korte of langere termijn deelnemer zouden
willen worden aan het elektrische auto’s deelproject. Op 16 april 2021 is het project gestart met drie
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deelnemers en twee auto’s. Het aantal deelnemers is minder dan verwacht. Meestal wordt gestart met
tien deelnemers. Bekeken gaat worden hoe het project zich gaat ontwikkelingen in de Haverleij.
Binnenkort start een campagne waarbij aan mensen wordt gevraagd of zij op de hoogte zijn van het
initiatief. We gaan een paar spannende maanden tegemoet. Gevraagd wordt of de bestuursraad nog
tips heeft om het project verder vlot te trekken.
De heer Geers geeft aan dat de gemeente steeds vaker gebruik wil gaan maken van deelmobiliteit. In
Haverleij wonen veelal mensen uit het segment met midden en hogere inkomens. Zijn mensen uit
deze doelgroep meer geïnteresseerd in deelmobiliteit dan mensen met lagere inkomens? En speelt
leeftijd ook een rol? Voor mensen die gestopt zijn met werken is het bijvoorbeeld minder noodzakelijk
om een tweede auto te hebben. Volgens de heer Veldhuis zijn mensen met hogere inkomens
inderdaad meer geïnteresseerd in deelauto’s. Deelauto’s kunnen echter ook voor jongeren interessant
zijn, in verband met de kosten voor de aanschaf van een auto en het afsluiten van een
autoverzekering. Voor sommige mensen is een elektrische auto wel interessant maar te duur, en dan
is de elektrische deelauto een goede optie. Voor mensen die met pensioen zijn, kan de deelauto ook
interessant zijn ter vervanging van de eerste auto, maar ook ter vervanging van de tweede auto. Een
deelauto is namelijk bij een gebruik van 2 à 3 dagen financieel al aantrekkelijker dan een auto in eigen
bezit. Voor gezinnen is een deelauto minder praktisch in verband met kinderen. Het is ook een stukje
gemak als je een eigen auto hebt.
De heer Pander Maat informeert wat de actieradius is van de auto’s en welke merken ingezet worden.
De heer Veldhuis geeft aan dat een actieradius van meer dan 400 km meer dan wenselijk is om met
de auto op vakantie te gaan. Op dit moment is in de Haverleij gestart met twee Volkswagen ID.3’s.
Deze staan in het Slot en Kasteel Wuyvenhaerd. Het project is echter niet gebonden aan een bepaald
merk. Gekeken wordt naar de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Als mensen op vakantie willen met de
deelauto, dan kunnen ze in plaats van de elektrische deelauto tegen gunstige tarieven een brandstof
auto meenemen. De actieradius van elektrische auto’s wordt overigens steeds minder een probleem.
De heer Pander Maat: Overwegen jullie ook om het gebruik van elektrische deelauto’s mogelijk te
maken in de kern van Engelen? De heer Veldhuis legt uit dat er minstens zeven à acht gebruikers
nodig om zijn om één deelauto rendabel te krijgen. 60 tot 65 % van de kosten moet gedekt zijn. Als er
mensen in Engelen of Bokhoven geïnteresseerd zijn, dan is daar een mogelijkheid voor. Belangrijk is,
dat er voldoende deelnemers zijn. Dan kunnen er ook meer auto’s ingezet worden. Voor meer
informatie kan men terecht op https://haverleij.samenslimrijden.nl
2. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 1 MAART 2021
Naar aanleiding van:
Pagina 6
Biodiversiteit
Mevrouw Van den Oord vraagt naar de contactpersoon voor biodiversiteit binnen de gemeente. Dat is
de heer Konings.
Pagina 2:
Evenementen Engelermeer
De heer Van Beek informeert of al bekend is binnen welk tijdsbestek er een besluit wordt genomen
over het Engelermeer als tijdelijke en later wellicht als definitieve locatie voor het organiseren van
evenementen. De heer Geers geeft aan dat er geen specifieke tijdslijn bekend is. Het Engelermeer is
op dit moment een recreatieplek waar we kijken naar de mogelijkheid om evenementen te
organiseren. In 2018 is dat reeds eenmalig gebeurd. Dit jaar zullen er als pilot maximaal twee
evenementen plaats gaan vinden. Dat is uiteraard afhankelijk van de corona maatregelen. Beide
organisatoren staan in contact met de bestuursraad. Als deze evenementen succesvol verlopen (en
alleen dan), dan zal aan de hand van de opgedane ervaringen bekeken worden hoe er op langere
termijn verder wordt gegaan. Van belang is echter dat we niet zozeer kijken naar een nieuwe
evenementenlocatie, maar onderzoeken of dit mogelijk een locatie is waar af en toe een evenement
kan plaatsvinden. De randvoorwaarden voor deze evenementen moeten mede blijken uit de evaluatie
die we na de twee evenementen voor dit jaar gaan doen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een
uitgebreid evaluatiekader. Daarin wordt integraal ook de reactie uit de buurt opgenomen. Dit geldt bij
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het Engelermeer niet alleen voor de Kruiskamp of Engelen, maar ook voor Vlijmen in de gemeente
Heusden. Het standpunt van de bestuursraad wordt daarin ook meegenomen.
De heer Van Beek geeft aan dat de bestuursraad overweegt om de bezwaren die zij hebben
schriftelijk kenbaar te maken. De bestuursraad wil allerminst dat dergelijke evenementen in het
natuurgebied plaats gaan vinden. De bestuursraad is op zoek naar een constructieve manier om dat
bij het college aanhangig te maken. De heer Geers waardeert het dat de bestuursraad op zoek is naar
een constructief overleg. Het is bekend dat de bestuursraad bijzonder kritisch is op het organiseren
van evenementen bij het Engelermeer. Zoals aangegeven zal er een evaluatie plaats gaan vinden. Op
basis daarvan zal worden bekeken of het Engelermeer een locatie kan zijn waar vaker evenementen
plaats kunnen vinden. Dat zou het moment kunnen zijn voor de bestuursraad om constructief een
mening te geven.
De heer Noz informeert hoeveel personen er aan de festivals deel kunnen nemen. Het zou volgens de
organisatoren om 10.000 personen gaan en volgens de brandweer 5.000. De heer Geers is niet op de
hoogte van het precieze aantal bezoekers omdat dit dossier niet binnen zijn portefeuille valt. Het
aantal bezoekers wordt bij de vergunningverlening gecontroleerd en vastgelegd. Het college zal in
ieder geval geen evenement toestaan dat onveilig zou zijn.
Vier jaar geleden heeft er al een evaluatie plaatsgevonden. Het verwondert mevrouw Van den
Oord dat er nu opnieuw een pilot wordt gehouden. Zij ziet graag dat er voortgeborduurd wordt op de
eerdere evaluatie. De heer Geers geeft aan dat de ervaringen die bij het eerste evenement zijn
opgedaan, meegenomen zullen worden in de volgende evaluatie. Op basis van één evenement
kunnen er naar onze mening onvoldoende conclusies worden getrokken. Destijds was de evaluatie
over het algemeen positief. Er moet een goede afweging gemaakt worden. Zoals gezegd zullen de
afwegingen van de bestuursraad meegenomen worden, maar zeker ook van andere partijen.
De heer Van Beek vraagt aan welke andere locaties het college denkt wanneer blijkt dat het
Engelermeer geen geschikte locatie is. De heer Geers geeft aan dat er behoefte is aan een locatie
waar af en toe een evenement georganiseerd kan worden. Er is een groeiende groep inwoners die
daarnaar vraagt. Het Engelermeer is zo’n locatie. We weten dat daar natuurwaarden aanwezig zijn en
dat een evenement niet persé schadelijk is voor de natuurwaarden. Die ervaring komt voort uit de
vorige evaluatie. Op dit moment zijn er geen andere locaties te noemen. Nu wordt onderzocht en
geëvalueerd of het Engelermeer een geschikte locatie kan zijn.
3. MEDEDELINGEN
Visiedocument vergroenen
Mevrouw Schram meldt dat de bestuursraad bezig is met het opstellen van een visiedocument
vergroenen als onderdeel van een dorps(ontwikkelings)plan. Dat document zal tijdens de volgende
vergadering worden aangeboden aan de wethouder. Het heeft betrekking op het bestuursgebied van
de bestuursraad. De heer Geers is benieuwd naar de inhoud van het visiedocument. En biedt aan om
vooraf gezamenlijk naar onderdelen van het document te kijken, zodat er niet alleen gesproken wordt
vanuit de ideeën van de bestuursraad. Mevrouw Van den Oord deelt de wens om samen te werken
voordat er een dichtgetimmerd document staat.
DPO-leiding Bokhoven
De bestuursraad is zeer tevreden over de samenwerking met defensie bij de kerosineleiding die door
Bokhoven loopt. Mevrouw Van den Oord geeft aan dat er naar tevredenheid van de bewoners heel
goed gecommuniceerd is over hoe het traject eruit gaat zien. De besluitvorming over het definitieve
traject is al een heel eind op weg. Mevrouw Schram vult aan dat de DPO-leiding Bokhoven ook op de
agenda van de gemeenteraad staat.
Voorbereiding Dorpstafel wonen
Ter voorbereiding op de Dorpstafel wonen is een vragenlijst uitgezet over “wonen nu en in de
toekomst”. Mevrouw Van den Oord meldt dat er inmiddels 30 mensen hebben gereageerd. Dat is nog
te weinig. Er zijn minstens 50 of meer reacties nodig. Uit de eerste inzendingen blijkt dat mensen
graag informatie willen verschaffen, maar geen behoefte hebben aan deelname aan een digitale
dorpstafel. Er zal nog aandacht worden gevraagd voor het invullen van de vragenlijst via de Tweeterp.
Het ziet er echter naar uit dat er weinig interesse is voor een digitale dorpstafel. Waarschijnlijk zal het
een fysieke bijeenkomst worden. Bekeken zal worden of er voldoende animo is om de dorpstafel op 2
juni door te laten gaan.
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Driekoningenplein 3A en 4
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een boerderij en een stal tot
woning. Aan de initiatiefnemer is meegegeven om een omgevingsdialoog te voeren. Als de
bestuursraad daar vragen over heeft, dan kan contact worden opgenomen met mevrouw Meijhuis.
Mevrouw Van den Oord vult aan dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen
van een aantal villa’s bij de camping, aan de overkant van het Driekoningenplein.
4. REGIONALE ENERGIE STRATEGIE
De heer Pander Maat stelt een aantal vragen over de energietransitie. De bestuursraad kijkt al een
tijdje mee in het proces om te komen tot een energietransitie in onze gemeente. Omdat de gemeente
al vroegtijdig van start was gegaan met plannen voor een transitie, liep zij wat voor op de RES die in
regio Noordoost Brabant werd opgezet. De bestuursraad nam deel in enige goed opgezette sessies
die de gemeente organiseerde, en de heer Pander Maat neemt zelf ook al geruime tijd deel in de
sessies die in het kader van de RES worden georganiseerd.
Momenteel ligt na de concept RES van 2020 de RES 1.0 voor. Deze is geagendeerd voor de
gemeenteraadsvergadering van 18 mei. In de gemeentelijke Visie Energielandschap van 7 juli 2020
en de Verkenning Duurzame Polder van 6 oktober 2020 zijn zoekgebieden vastgesteld voor duurzame
elektriciteitsopwekking. De bestuursraad onderschrijft de doelstellingen van het klimaatakkoord en de
doelstellingen voor de RES opzet in Nederland. Wij vinden het ook goed dat zowel de regio als de
gemeente oprecht tracht de bewoners en de betrokkenen bij het maken van de plannen te betrekken.
Wij begrijpen ook de weerstand en de dilemma’s die de overheden ondervinden, want ook wij zien bij
onze bewoners het “not in my backyard” bij veel thema’s optreden. Wij begrijpen uit alle stukken dat er
voor Engelen, Bokhoven en Haverleij in eerste instantie de volgende projecten of zoekgebieden
dichtbij komen:
1)
2)
3)
4)
5)

De windturbines in windpark De Rietvelden waar de bouw al een aanvang heeft genomen.
Mogelijke zonne-akker rondom één van de turbines op de Rietvelden
Mogelijke zonnepanelen rond de A59 op geluidsschermen of wallen
Mogelijke zonne-akkers in het gebied tussen Engelen, Bokhoven, Haarsteeg en Vlijmen
Mogelijke windturbines in de gemeente Heusden bij de steenfabriek langs de Maas op de grens
van gemeente Heusden en gemeente ’s-Hertogenbosch.

De bestuursraad heeft de volgende vragen:
1) Is ons overzicht volledig, of spelen er bij de gemeente nog andere conceptplannen?
2) Hoe gaan de bewoners in de gemeente en in het bijzonder in ons bestuursgebied verder
betrokken worden bij de detaillering van de plannen?
3) Is de gemeente zich bewust dat Heusden in het kader van hun Regionale Energie Strategie, De
RES 1.0 van regio Hart van Brabant windturbines plant die behoorlijk dichtbij de woonkern
Bokhoven kunnen komen?
4) En hoe denkt de gemeente om te gaan met de zorgen van Bokhovenaren bij de turbines in
Heusden gezien de discussies die er geweest zijn rond de turbines op de Rietvelden? Bij de
inspraakprocedure zijn alleen bewoners van de gemeente Heusden betrokken.
De heer Geers geeft aan dat er in de Visie energielandschap een aantal zoekgebieden is
aangegeven. De Bokhovense polder is daarbij aangemerkt voor zonne-energie, Rietvelden voor wind
en zon. Verder zou de rijksinfrastructuur (“Route du soleil” langs de A2) benut kunnen worden voor
energie-opwekking, denk aan zonnepanelen op geluidsschermen, vangrails e.d. Wij zijn als gemeente
’s-Hertogenbosch niet bevoegd bij ruimtelijke plannen die buiten de gemeentegrenzen vallen. Wij
hebben vorig jaar als gemeente ‘s-Hertogenbosch op 4 februari 2020 een zienswijze ingediend op het
concept beleidskader windenergie van de gemeente Heusden. Hierin hebben we juist aandacht
gevraagd voor het integraal oppakken van initiatieven. In samenspraak met onze gemeente en
inwoners uit onze gemeente, als het gaat om initiatieven nabij de gemeentegrens / in Bokhovense
polder. Milieueffecten trekken zich immers niets aan van gemeentegrenzen. Wat betreft mogelijke
zonneweides, daar is een uitvraag naar gedaan. Er is een aantal inschrijvingen op binnen gekomen,
die worden nu geëvalueerd. Bekeken wordt, welke inschrijvingen kansrijk zijn. Die initiatiefnemers
moeten daarover vervolgens een omgevingsdialoog starten en moeten er allerlei onderzoeken
plaatsvinden. Daarna zal het college pas een besluit daarover nemen. De heer Pander Maat geeft aan
dat de vragen in grote lijnen beantwoord zijn. De bestuursraad zal een vinger aan de pols houden.
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5. AFSTEMMINGSOVERLEG EN ACTIEPUNTEN
De bestuursraad wil graag tot een afstemmingsoverleg komen met de gemeente om zaken beter
bespreekbaar te maken. Mevrouw Van den Oord geeft aan dat het de bedoeling is om een beheerplan
op te stellen voor Engelen, Bokhoven en Haverleij. In dat plan komen allerlei zaken te staan die de
openbare ruimte betreffen. Daar zit voor een groot deel groenbeheer in, maar ook andere aanpalende
zaken. De wijkmanager neemt ook deel aan het afstemmingsoverleg omdat hij een breder inzicht
heeft dan alleen openbare ruimte. Gestreefd wordt naar samenwerking en afstemming tussen de
gemeente, de bestuursraad en andere partijen over zaken die in de dorpen spelen op het gebied van
de openbare ruimte.
Als voorbeeld wordt genoemd een initiatief om meer bankjes te plaatsen langs wandelroutes in de
dorpen. Wandelaars kunnen dan even stoppen en zitten. Daar zit een sociaal aspect aan en er wordt
ook rekening gehouden met de oudere inwoners. Een dergelijk idee wordt dan in het
afstemmingsoverleg ingebracht. Vervolgens bekijkt de gemeente binnen het beleid hoe daar mee
omgegaan kan worden.
Een periodiek en structureel overleg tussen gemeente ambtelijk en de bestuursraad over het beheer
van de openbare ruimte is volgens de heer Geers een goede zaak. Bekeken moet worden hoe het
gemeentelijk beleid en de uitvoeringsregels vanuit de kennis en ervaring die de bestuursraad heeft
vanuit Engelen, Bokhoven en Haverleij goed op elkaar aan kunnen sluiten. Mogelijk kan er dan ook
een aantal wensen meegenomen worden. In dat opzicht heeft een afstemmingsoverleg een
toegevoegde waarde. We moeten er echter wel voor waken dat we hele grote rigoureuze plannen
gaan bedenken. Als er echt serieuze investeringen zijn die niet binnen de reguliere budgetten passen,
dan wordt het vrij ingewikkeld om die te realiseren.
Mevrouw Van den Oord benadrukt dat niet alleen regelgeving, maar ook andere aspecten aandacht
krijgen. Hoe kunnen we zaken het beste samen aanpakken? Wie is aanspreekpunt binnen de
gemeente om mee samen te werken? Het sociaal maatschappelijk aspect is belangrijk.
Mevrouw Schram vult aan dat bijvoorbeeld vragen van burgers over het opknappen van een
speeltuintje ook in zo’n afstemmingsoverleg meegenomen kunnen worden. Dan kan aangegeven
worden binnen welk tijdsbestek het opknappen van de speeltuin op de planning staat. In die zin kan
het ook helpen om bewoners te informeren. De heer Geers beaamt dat het van toegevoegde waarde
kan zijn. Als er echte veranderingen gaan plaatsvinden, dan kunnen we bewoners daarin meenemen.
Als het echter om gewoon beheer gaat, dan wordt niet iedereen daarin meegenomen. De
bestuursraad zou ook een platform qua informatieverstrekking richting de bewoners kunnen vervullen.
Mevrouw Van den Oord meldt dat samen met de heren Branderhorst, Van Helvoort en Maas is
gesproken over de samenwerking. Wat gaat goed en wat kan worden verbeterd? Zet dit functioneel
ook echt zoden aan de dijk? Tot nu toe verlopen de gespreken positief.
De heer Van Helvoort sluit zich daarbij aan. Eerst is gezocht naar wat er van elkaar verwacht kan
worden. Wat kan de gemeente verwachten van de bestuursraad? Van de wijkmanager en van de
wijkregisseur? Gestart is met het beheer van de openbare ruimte en dan met name het deel waar de
gemeente verantwoordelijk voor is. De wijkmanager is er voor de leefbaarheid van Engelen, Haverleij
en Bokhoven. De gemeente werkt met gemeentelijke beleidsplannen. Die zijn niet altijd wijkgericht.
Een aantal zaken vindt op wijk- en dorpsniveau plaats. Het is de kunst om gezamenlijk af te stemmen
wat dat concreet betekent om het voor de bewoners van de dorpen naar wens te maken.
6. SAMENWERKING COLLEGE – BESTUURSRAAD ENGELEN EN BOKHOVEN
Mevrouw Schram geeft aan dat er in de statuten van de bestuursraad staat, dat het college hen om
advies moet vragen over aangelegenheden betreffende het bestuursgebied. Zij geeft een aantal
voorbeelden waarin volgens de bestuursraad advies had moeten worden gevraagd. Ook wordt soms
aangegeven, dat de bestuursraad betrokken wordt bij de voorbereiding van plannen. Daarna wordt
echter geconstateerd, dat plannen klaar zijn zonder dat de bestuursraad betrokken is bij de
voorbereiding of zonder daarover te zijn geïnformeerd. Mevrouw Schram houdt een pleidooi voor het
respecteren van hetgeen in de statuten is vastgelegd.
De heer Van Beek wil graag in een kleiner comité met de wethouder van gedachten wisselen over hoe
de samenwerking tussen de gemeente en de bestuursraad constructiever opgepakt zou kunnen
worden. De heer Geers gaat op de uitnodiging in en zal een afspraak in laten plannen.
7. RONDVRAAG
Citaat in de krant
De heer Pander Maat biedt zijn excuses aan de wethouder aan voor de wijze waarop hij in de krant
geciteerd is naar aanleiding van het bewonersradenoverleg.
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Planten boom bij grasveld Leunveld/Kraanvogellaan
De heer Noz vraagt wanneer de boom geplant wordt bij het grasveld Leunveld / Kraanvogellaan. De
heer Van Helvoort zal dat uitzoeken.
Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Wonen 2020
In de raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Wonen 2020 wordt de bestuursraad Engelen en
Bokhoven helemaal niet genoemd. Terwijl de bestuursraad wonen als speerpunt op de agenda heeft
staan. De heer Van Beek vraagt zich af hoe dat komt en waar het dan fout gaat?
De heer Geers legt uit dat in de voortgangsrapportage beschreven is welke resultaten er behaald zijn.
Dat is echter niet op wijk, dorp of buurtniveau beschreven. De raad wordt geïnformeerd over bijv. het
aantal woningen dat in 2020 is opgeleverd. Hoe zit de verhouding tussen verschillende
prijssegmenten in elkaar? Wat is er gedaan op het gebied van doorstroming?
Asfaltcentrale
De heer Van Beek informeert of er al iets meer bekend is over de asfaltcentrale. De heer Geers
antwoordt dat er grote zorgen zijn over de uitstoot van de asfaltcentrale. Recentelijk is bekend
geworden dat de asfaltcentrale een te hoge uitstoot heeft. Aan de asfaltcentrale is aangegeven dat zij
moeten zorgen voor een uitstoot van maximaal 1. Daarvoor moeten ze een plan van aanpak opstellen
en op basis daarvan de juiste stappen ondernemen. Er wordt nu geroepen om de asfaltcentrale te
sluiten omdat ze niet aan de norm voldoen. Het is echter juridisch onmogelijk om het bedrijf om die
reden zomaar te sluiten. De maatregelen moeten altijd in verhouding zijn met belang dat gediend
wordt. Het is belangrijk dat de uitstoot bij de schoorsteen aan de norm voldoet. Uit de rekenmodellen
blijkt dat de aanwezigheid van benzeen op leefniveau al ver onder de norm zit. Daaraan wordt volgens
de rekenmodellen voldaan. Dat neemt de zorgen echter niet weg. Meer informatie is te vinden op de
website van de gemeente ’s-Hertogenbosch Asfaltcentrale - Gemeente 's-Hertogenbosch.
Organigram gemeente
De heer Van Beek informeert of het mogelijk is om een organigram te krijgen van de gemeente.
Om aan contactpersonen binnen de organisatie te komen, kan de bestuursraad het beste contact
opnemen met de heer Van Helvoort of mevrouw Pawiroredjo.
GSM-mast
De heer Van Beek informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de GSM-mast. De heer
Geers geeft aan dat er gewerkt wordt aan een discussienotitie voor de gemeenteraad. Daarin wordt
het belang van GSM-masten aangegeven. Met de vraag aan de gemeenteraad aan te geven wat
zwaarder weegt. Er is landelijk beleid als het gaat om de gezondheidsaspecten van GSM-masten.
Daar zit echter wel het pijnpunt. Als we allemaal van het nimby-principe uitgaan, dan zijn we met ons
allen onbereikbaar.
Herindeling routes Engelermeer
Mevrouw Van den Oord vraagt of bekend is dat de bestuursraad in samenwerking met gebruikers en
collega’s van de gemeente een herindeling van de routes bij het Engelermeer tot stand hebben
kunnen brengen. De routes worden nu voorzien van nieuwe borden en aanduidingen.
Skatebaantje
Mevrouw Van den Oord meldt dat de betrokken partijen samen met de aannemer bij het skatebaantje
in Bokhoven bij elkaar komen op dinsdagochtend 11 mei om 8 uur in de speeltuin. Het ziet er naar uit
dat het skatebaantje binnenkort werkelijk gerealiseerd zal worden.
Bewoners in Beweging
Mevrouw Van den Oord meldt dat er op DTV een hele mooie uitzending is geweest over de
biodiversiteit in Engelen en Bokhoven. HAS-studenten hebben vertelt wat zij doen om “Bewoners in
Beweging” te ondersteunen. Door bijv. bodemmonsters te nemen, geven zij adviezen over de beste
groeivoorwaarden voor bloemen en biodiversiteit in onze dorpen.
8. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.39 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag
5 juli 2021.
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