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1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aan de agenda wordt als punt 2B
toegevoegd de “Toelichting op de onderwerpen op de geannuleerde vergadering van 1 november
2021”. Eerst wordt gestart met de presentatie van mevrouw Kok over de visiekaart voor de noordrand
van het Engelermeer (agendapunt 4).
2A. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 13 SEPTEMBER 2021
Naar aanleiding van:
Pagina 2:
Evenementen Engelermeer
De heer Geers meldt dat het college de evenementenkalender 2022 heeft vastgesteld. Deze is op 7
december jl. gedeeld met de bestuursraad. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen
aan aanvragen voor de evenementen Paradijs van het Zuiden en Smerrig Zomerweekender bij het
Engelermeer. Mevrouw Schram en de heer Van Beek hebben een gesprek gehad met wethouder Van
der Geld over dit voornemen. Het is in verband met corona nog erg onzeker of de evenementen door
zullen gaan. De vergunningen voor beide evenementen moeten nog worden aangevraagd. Tijdens het
vergunningentraject zal er extra aandacht worden besteed aan de zorgen die de bestuursraad heeft
geuit.
Het verslag wordt vastgesteld.
2B. TOELICHTING ONDERWERPEN GEANNULEERDE VERGADERING 1 NOVEMBER 2021
De onderwerpen worden puntsgewijs doorgenomen, zodat deze in dit verslag worden opgenomen.
Verkeersveiligheid
Er zal een overleg worden ingepland met het hoofd van de afdeling Leefomgeving om over de brieven
en de andere openstaande vragen betreffende veiligheid en leefomgeving te spreken. De
bestuursraad is ontevreden over de reactie van de verkeerskundige en heeft niet de antwoorden
gekregen waar zij naar zochten. Er komt nog een nieuwe brief met aanvullende punten richting de
wethouder.
Voorbereiding op tijdige aanlevering van input voor de begroting 2023
De heer Branderhorst haalt aan dat de herkenbaarheid van met name het bestuursgebied van
Engelen en Bokhoven en de Haverleij slechts summier aan bod komt in de begroting. Door
trefwoorden in te voeren kwamen slechts enkele items naar voren, die ook nog met andere delen van
de gemeente in relatie werden gebracht. De bestuursraad herkent zich daarom niet in de begroting en
ziet geen onderwerpen of beleidsmatige acties die direct op het bestuursgebied van toepassing zijn.
De bestuursraad vraagt zich dan ook af welke middelen er voor hun gebied en de buitengebieden van
de gemeente klaar staan. De zichtbaarheid van de dorpen is zoek. De wethouder van Financiën had
aangegeven dat alles in de reguliere budgetten is opgesloten en dat er bij noodzaak of behoefte een
beroep kan worden gedaan op deze budgetten. De bestuursraad vindt dit te mager, want dan ontstaat
er een competitie in de vorm van “wie het eerst maalt”. Er is geen input aan de bestuursraad gevraagd
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bij het begin van het proces van het opstellen van de begroting. De participatie van de bestuursraad is
nihil geweest en daarom wil de bestuursraad vroegtijdig betrokken worden bij het proces van het
opstellen van de begroting. De bijdrage aan dit belangrijke instrument van sturing zal met name
gericht zijn op projecten en de speerpunten van de bestuursraad. Met het oog op de ingezette
ontwikkeling voor het Dorpsontwikkelingsplan is het zelfs noodzakelijk dat de bestuursraad participeert
in de voorfase van het opstellen van de gemeentelijke begroting. Daarom de vraag aan het college en
aan de portefeuillehouder Financiën om daarmee in 2022 rekening te gaan houden.
De heer Geers is het er absoluut oneens met het standpunt van de bestuursraad dat het
bestuursgebied in de begroting ontbreekt. Wijken en dorpen worden over het algemeen niet met naam
en toenaam in de begroting vermeld. Dat is een verkeerde benadering van het lezen van de begroting.
Er zit ongeveer 800 miljoen in de begroting. Een groot deel daarvan zit in vaste budgetten. Dan blijft er
80 miljoen over waar we nog zelf in kunnen sturen. Daarvan zit 99 % in middelen die voor de hele
gelden en die niet zomaar vrijgespeeld kunnen worden. Er wordt wel degelijk in het werkgebied van
de bestuursraad geïnvesteerd, denk aan beheer openbare ruimte, wmo-gelden, natuurontwikkeling. In
totaal wordt er gigantisch veel geïnvesteerd in alle wijken, ook in Engelen en Bokhoven. Mevrouw
Schram vult aan dat het gaat om de planning van een aantal zaken die gefinancierd moeten worden.
Een mooi voorbeeld is de fietsstraat. Die staat al sinds 2018 op de begroting. Het is wel erg vervelend
dat het steeds vooruit wordt geschoven. Natuurlijk is het aan de gemeenteraad om daar een keuze in
te maken. De heer Geers begrijpt dat het vervelend is, maar er moeten wel keuzes gemaakt worden
omdat middelen niet onbeperkt aanwezig zijn. Het is goed dat er wensenlijstjes zijn vanuit de wijken
en dorpen, maar dat betekent niet dat deze in de begroting worden opgenomen. De afweging ligt bij
het college en de gemeenteraad. De heer Branderhorst blijft zich, in het kader van participatie,
vasthouden aan het standpunt dat de gemeenteraad zich moet realiseren wat er onder de bevolking
leeft. Als je iets met elkaar op wil zetten, dan heb je de mensen uit de wijken nodig. De heer Geers
geeft aan dat eerder met de bestuursraad is afgesproken elkaar aan te spreken als dat nodig is. Hier
is sprake van Calimero-gedrag. Het gaat om een gemeentebrede begroting waarin wijken en dorpen
niet letterlijk genoemd worden. Dat geldt voor alle gemeentebrede documenten. Dat betekent niet dat
er niets ten gunste van de wijken en dorpen wordt gedaan.
Haalbaarheidsonderzoek toekomst Sint Lambertuskerk
Het kerkbestuur van de Sint Lambertuskerk wenst te komen tot de vorming van een klankbordgroep
waar vertegenwoordigers van meerdere partijen in Engelen voor worden uitgenodigd. Doel is een
maximaal draagvlak te krijgen voor de keuzes die gemaakt kunnen gaan worden voor de toekomst
van het kerkgebouw maar meer nog haar directe woonomgeving. Vanuit de bestuursraad zullen
mevrouw Schram en mevrouw Van den Oord deelnemen. De heer Van Beek meldt dat het de goede
kant uit gaan. Er wordt ook gekeken naar een samenwerking met de Engelenburcht. Het Bisdom staat
ook volstrekt achter ons. Op 11 januari 2022 houden we een breed overleg om gezamenlijk een plan
op te zetten. Uiteindelijk hopen we te komen met een door alle betrokkenen gedragen plan.
Fietstocht met ambtenaren 3-11-2021
De fietstocht is goed verlopen. De nieuwe directeur stadsontwikkeling was er ook bij aanwezig. De
route was nagenoeg gelijk aan de ronde die gemaakt is met de burgemeester en de wethouder op 31
augustus 2021. De heer Van Beek geeft aan dat het een geslaagde sessie was. Met name de
discussies tijdens de tocht en bij de lunch. Er was extra aandacht voor de verkeerssituatie op de
Engelerschans / Graaf van Solmsweg.
Windturbines Heusden
De heer Pander Maat heeft een gesprek gevoerd met wethouder Van der Poel uit Heusden. De
wethouder heeft aangegeven dat het ook voor hun nog geen gelopen race is dat de windturbines
daadwerkelijk op de locatie bij Bokhoven geplaatst gaan worden. Bokhoven zal er in ieder geval bij
betrokken worden.
Voortgang werving kandidaat-bestuursleden BREB
Mevrouw Schram meldt dat er waarschijnlijk 10 kandidaten op de lijst komen te staan. Dan kunnen we
ook verkiezingen gaan houden. Zij heeft aan de gemeente informatie gevraagd ter voorbereiding op
de verkiezing. Mevrouw Pawiroredjo geeft aan dat er een overleg ingepland gaat worden met het
hoofd van het hoofdstembureau.
Dorpstafel 10 november 2021
Er is gekozen voor drie thema’s: wonen, leefomgeving en ontmoeten. Bij het thema wonen zijn
onderdelen uit de gemeentelijke woonvisie besproken. Ook zijn hoogtepunten besproken uit de eerder
afgenomen enquête, inclusief alternatieve woonvormen. Bij het thema leefomgeving is gekeken naar
de vraag hoe we de leefomgeving gaan inrichten met groen, te weten bomen. Aanwezigen hebben op
een kaart locaties aan kunnen geven waar meer bomen kunnen komen. Voor het thema ontmoeten
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is een presentatie verzorgd over de totstandkoming en de organisatie en invulling van de herberg door
de aangesloten vrijwilligers/herbergiers.
Mevrouw Van den Oord geeft aan dat het een mooie avond is geweest. Er is enorm veel informatie
opgehaald. Er wordt nu gewerkt aan verwerking van de informatie. Wordt vervolgd.
De heer Geers spreekt zijn complimenten uit voor de opzet van de avond.
Dorpsontwikkelingsplan (DOP)
Het opzetten van een DOP is een zeer serieuze, maar ook bewerkelijke taak/klus. Mevrouw Van den
Oord heeft via haar contacten met de provincie (Sterk Brabant) het volgende aanbod gekregen.
Probeer 3 tot 4 bewoners te selecteren die in een werkgroep, zgn. leerfabriek, gaan participeren. 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 bestuursraad zullen de heren Pander Maat, Van Beek en mevrouw Van
den Oord de kartrekkers worden.
3. MEDEDELINGEN
Verkeersveiligheid
Zoals al eerder is aangegeven komt er nog een brief met aanvullende punten richting de wethouder.
4. CONCEPTPLAN DOORONTWIKKELING ENGELERMEER “RONDOM DE APPELDIJK”
De bestuursraad heeft mevrouw Kok uitgenodigd voor een presentatie van het conceptplan
doorontwikkeling Engelermeer 'Rondom de Appeldijk': een visie op natuur, voedselbos en recreatief
medegebruik. De visie is in samenspraak met de bestuursraad, voedselboskabouters en andere
belanghebbenden gemaakt.
Mevrouw Kok geeft een toelichting op de “Visiekaart voor de noordrand van het Engelermeer”1. De
aanleiding voor het opzetten van deze kaart was de locatiebepaling van het voedselbos. De grenzen
van het voedselbos zijn op basis van de visiekaart bepaald. Er is breed gekeken naar de noordkant in
combinatie met het Engelermeer. Het gebied is enorm ruim opgezet. Naast populieren en akkers
gebeurt er echter weinig. Bekeken is of er bepaalde routes in het gebied verbeterd kunnen worden.
Ook naar plekken voor het uitlaten van honden. Het bijzondere aan dit gebied is dat het
architectonische groenstructuren kent en heel veel spontane natuur. En er zijn enorm veel gradiënten
te vinden, zoals de overgang tussen droog en nat. Veel diersoorten maken daar gebruik van. Er zal
ook een ooievaarsnest worden neergezet. Verder zijn er veel recreanten. Er is goed gekeken naar de
opbouw van het gebied. Restanten van eeuwen geleden zijn er terug te vinden zoals delen van de
oude appeldijk en een aantal wielen. De eendenkooi is een bijzonder cultuurhistorisch agrarisch
element, ook omdat er niet veel eendenkooien meer in de omgeving aanwezig zijn. Ondergronds zijn
er nog mooie archeologische vondsten te vinden, zoals de delta van de Maas en veel jachtkampjes.
Er is bijv. een klokbeker gevonden. Het nadeel is dat er niet veel gegraven mag worden omdat het
gebied archeologisch beschermd is.
Gedacht wordt aan het opzetten van verschillende wandelroutes met knooppunten en het bouwen aan
een voedselbos. Ook willen we de oeverrecreatie met elkaar verbinden via een doorgaande
wandelroute. En het plan “Natuurbouw Engelermeer” heeft als doel een aantrekkelijk en hoogwaardig
natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen. Dit wil men bereiken door toepassing van “natuurgerichte
ontgronding”. De ambities zijn vertaald in verschillende modellen. Er zijn twee modellen besproken.
Op basis van die twee modellen is model 1 “rondom de Appeldijk” uitgekozen. De appeldijk in de
Betuwe dient als referentie. De appeldijk is een kapstok voor een aantal zaken en zorgt daarnaast ook
voor voedsel voor mens en dier.
Op de visiekaart wordt de bestaande appeldijk doorgetrokken naar de centrale populierenakker.
Daarmee krijg je een verbinding tussen Engelen en de Haverleij. Het wordt onderdeel van de
rondgang om het Engelermeer. Aan de appeldijk ligt ook het voedselbos. Het gebied wordt versterkt
met drasse natuur langs de Engelersloot. De grond die daar uit komt kunnen we gebruiken voor de
boomgaarden die in het voedselbos aanwezig zijn. Er worden ook meer entrees toegevoegd.
Het voedselbos zal 4,3 hectare bedragen. Het zal bestaan uit verschillende lagen waaronder, kruiden,
heesters, struiken. Natuur- en voedsel highlights zijn op de kaart aangegeven. Ook is er een fitness
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De presentatie wordt aan dit verslag toegevoegd.
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route toegevoegd. Alles bij elkaar een mooi plan waar heel veel in gewandeld en gerecreëerd kan
worden.
De heer Kroezen had begrepen dat het gebied biodiverser zou worden. Hij hoort daar niets over terug
in het plan. En zou graag zien dat 10 % van de populierenakkers omgezaagd wordt en dat daarvoor in
de plaats andere bomen worden neergezet. Daarmee krijg je een divers bos waar ondergroeiing aan
kan worden toegevoegd, zodat klein wild er ook kan bivakkeren. Mevrouw Kok geeft aan dat de
populierenakkers ecologisch minder interessant zijn, maar architectonisch, esthetisch wel heel
belangrijk zijn. Het contrast met natuurontwikkeling is heel erg groot en is voor de oriëntatie heel
belangrijk voor dit gebied. In het gebied hebben we genoeg verschillen in natuur en zijn er
struweelhammen in het voedselbos waar dieren zich in kunnen verschuilen. De heer Kroezen blijft het
oneens. Iedereen heeft voorkeur voor biodiversiteit en niet voor esthetiek. Wij wonen hier en ervaren
dat anders. De heer Geers dankt mevrouw Kok voor de presentatie. Het plan is heel mooi en divers
met ruimte voor verschillende soorten bomen, architectuur en beweegvoorzieningen. Dit is een visie.
Ligt er een concreet vervolgtraject aan vast? De heer Brinkhof geeft aan dat er binnenkort op basis
van dit plan een aanvraag voor het voedselbos zal worden ingediend bij het Groen Ontwikkelfonds
Brabant. De gemeente zal daar ook een bijdrage aan doen vanuit de Groene Delta. Daarnaast gaan
wij tegelijkertijd werken aan verlaging/verhoging van gronden en de uitwerking van de recreatieve
voorzieningen. Ook moet de verdere inrichting van het gebied worden voorbereid. Daar zoeken wij
nog extra middelen bij vanuit duurzaamheid. Al met al is er nog een nadere uitwerkingsslag te maken.
Dit plan gaat primair over de noordoostkant van het Engelermeer. Nog niet over de oever. We gaan
afzonderlijk met de vissers praten over het mogelijk verplaatsen van het haventje naar de
noordwestkant. Daarvoor zijn we nog op zoek naar financiering en willen we mee liften in het project
met Boskalis. Het plan zal gefaseerd uitgevoerd worden en steeds op zoek naar mogelijkheden van
financiering. We hopen volgend jaar een aanbestedingsvoorstel aan het college voor te kunnen
leggen. Dan wordt volgend jaar de start gemaakt. Verwacht wordt dat in maart begonnen kan worden
met de aanleg van het voedselbos. Rond de zomer hopen we te kunnen starten met de realisatie van
een deel van het natuurgebied. Dat is grofweg de planning.
Mevrouw Schram dankt mevrouw Kok voor de presentatie. Het is fijn dat de bestuursraad in zo’n
vroeg stadium hierbij betrokken is. En hoopt dat dit ook zo zal zijn in de toekomst.
5. GROENBEHEER
Er zijn de afgelopen weken (eind november – begin december) heel veel klachten van bewoners
binnen gekomen over het groenbeheer en het maaibeleid. De aannemer heeft geprobeerd de sloten
en greppels in de dorpen in zo kort mogelijke tijd schoon te maken. Door middel van een grotere
machine. Met als gevolg dat prachtige burgerinitiatieven die met veel doorzettingsvermogen tot stand
zijn gekomen, in luttele minuten met de grond gelijk gemaakt zijn. Kapot gereden grasvelden en
bermen, hoge afvalbergen van gras en vuil uit de sloten langs de wegen met modderige aan- en
afvoerroutes, hetgeen gevaarlijke slippartijen geeft.
Mevrouw Van den Oord heeft op 9 december met de wijkmanager, de wijkregisseur en de beheerder
van het sportpark een overleg gehad over o.a. de klachten bij het sportpark en de klachten voor het
groenbeheer en maaibeleid. Er is diepgaand gesproken en gewogen over de vraag hoe we in de
toekomst dit soort conflictsituaties kunnen voorkomen en verbeteren:
•
•
•
•

Communicatie over grote groen onderhoudswerkzaamheden vanuit de gemeente, vanuit de
aannemer, zoveel mogelijk met berichtgeving/afstemming op bijzondere locaties waar vrijwilligers
delen van het onderhoud doen.
Vastleggen van door vrijwilligers/bewoners onderhouden van bermen en/of boomspiegels en
andere aanpassingen in het maaibestek.
Ter plekke, binnen de marges toegespitste afspraken maken met de aannemer.
Ecologisch beheerde plekken markeren op een uniforme, voor de aannemer herkenbare manier.

Wat kunnen we qua informatievoorziening opschalen?
In de Tweeterp van juli 2021 publiceerden we samen met de gemeente een zeer informatief artikel
over ecologisch maaien en groenbeheer. Door hieruit maandelijks voorbeelden te laten zien, aandacht
voor de goede en mooie dingen in onze omgeving te vragen, door het verhaal van de aannemer in
deze context te zetten, door hier een communicatieplan op in te zetten, kunnen we met elkaar heel
veel verbeteren en realiseren.
De heer Geers vraagt of het hier om een incident gaat. In dat geval is het advies om gebruik te maken
van de Buiten beter app. De heer Van Helvoort vult aan dat dergelijke zaken beter ambtelijk opgepakt
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kunnen worden. Dan hoeven niet alle zaken bij de wethouder aanhangig gemaakt te worden. Trek aan
de bel als zaken niet goed lopen, dan kunnen we dat samen oplossen. Kom je daar niet uit, dan kun je
altijd nog opschalen. De heer Geers sluit zich daarbij aan. Leg zaken pas aan de wethouder voor op
het moment dat het ambtelijk niet opgepakt kan worden.
6. RIVU / BEDRIJVENTERREIN DE VUTTER
De bestuursraad heeft de indruk dat het bedrijventerrein De Vutter, onderdeel van de
ondernemersvereniging RIVU, weinig actie bereid is om dit bedrijventerrein te verduurzamen. Zelfs
wordt geconstateerd dat er bomen verdwenen zijn. Het grote voorbeeld is Heineken, die wel
geïnvesteerd heeft in verduurzaming. Onze indruk is dat er op de Vutter geen belang of waarde wordt
gehecht aan deze ontwikkelingen. De gemeente Den Bosch heeft het bedrijventerrein De Rietvelden
uitgeroepen tot speerpunt. De bestuursraad ziet geen echte voorbeelden waar dat gestalte krijgt,
behalve bij de genoemde bierbrouwer. De heer Branderhorst vraagt welke stimulans er van de
gemeente uit gaat om dit proces te versnellen.
De heer Geers geeft aan dat de gemeente samen met de provincie en ondernemersvereniging RIVU
een traject is gestart voor verduurzaming van de bedrijventerreinen Rietvelden, De Vutter en Het
Ertveld. In dat kader vinden in december 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 gesprekken plaats
met de grootverbruikers qua energie en water, met bedrijven die een substantiële stroom hebben van
circulair materiaal en met ondernemers die op deze bedrijventerreinen een duurzaam project van de
grond willen tillen. Dit moet in tweede kwartaal van 2022 resulteren in een soort meerjarig plan van
aanpak. De ambitie is wel dat het PvA wel verder moet gaan dan het leggen van zonnepanelen op
platte daken en het aanbrengen van meer groen op private en publieke terreinen.
7. DE LINIE / HENRIETTEWAARD
De afgelopen jaren is minimaal om de 3 maanden contact geweest met de gemeente over de Linie.
Met uitzondering van een bezorgde mededeling dat Crèvecoeur in verval dreigt te komen uit historisch
oogpunt is er met de Linie niet echt concreet iets naar voren gekomen dan voornemens en
voorbereidingen. Nu blijkt, dat er volop aandacht is voor de Henriëttewaard, waarbij kleiwinning,
bouwen, recreatie items zijn geworden. De heer Branderhorst vraagt welke lijn er gevolgd wordt bij de
herontwikkeling van de Henriëttewaard en de Linie 1629.
De heer Geers geeft aan dat de situatie in de Henriettewaard is veranderd. Een groot deel van de
Henriëttewaard (ca. 25 à 30 ha) inclusief het agrarisch nog aanwezige bedrijf is in handen gekomen
van een aantal marktpartijen. De gemeente is al langer eigenaar van het oostelijk deel; inclusief een
voormalig agrarisch bedrijf (circa 35 ha). Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen hoe te komen tot
een PPS2-constructie en samenwerkingsovereenkomst (SOK). Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een
‘Programma van eisen’ en een ‘Plan van Aanpak’. Wij gaan daarvoor als gemeente een externe
projectleider en adviesbureau inhuren. Alle betrokken partijen gaan voor een natuurgebied met
daarbinnen een prominente plek voor de linie van 1629 en ruimte voor passend recreatief
medegebruik. Wij zullen in gezamenlijkheid moeten komen tot een ruimtelijk en financieel haalbaar
plan dat kan rekenen op breed draagvlak. We zijn nu bezig om de eerste fase voor te bereiden.
Verwacht wordt dat we rond de zomer kunnen starten met het uitwerken van de SOK, PvE en PvA.
8. RONDVRAAG
Maatregelen schrootbedrijf AVI ’s-Hertogenbosch
In oktober 2021 is heeft er brand gewoed bij AVI. De heer Van Beek informeert wat er gebeurt qua
vergunningverlening aan dat bedrijf. De heer Geers geeft aan dat de AVI een bedrijf is met een
provinciale milieuvergunning. De provincie is het bevoegd gezag. Er zijn diverse maatregelen
genomen en ook zijn er dwangsommen opgelegd
Asfaltcentrale
De heer Van Beek vraagt naar de laatste stand van zaken rondom de asfaltcentrale. De heer Geers
had de vorige keer aangegeven dat er een last onder dwangsom was opgelegd. Er zijn daarna
maatregelen genomen. Bijv. door alleen niet gerecycled asfalt te produceren. Met als resultaat dat er
geen overschrijdingen meer waren geconstateerd. Daarna is er weer een begin gemaakt met de
productie van gerecycled asfalt met een aangepaste installatie. Dat leverde bij metingen weer
overschrijdingen op. Er is weer een last onder dwangsom afgegeven. Er ligt een plan van aanpak om
te komen tot een centrale die voldoet aan de norm waarbij de uitstoot met 90 tot 95 % verminderd
wordt. Wij hebben een half jaar lang uitgebreid metingen gedaan op leefniveau in de straat op
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benzeen. Opvallend is dat er geen overschrijding van benzeen is in de leefomgeving terwijl de uitstoot
uit de schoorsteen wel te hoog is.
Zendmast
Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden rondom de komst van een zendmast.
Vergaderdata 2022
De openbare vergaderingen van de bestuursraad Engelen en Bokhoven zijn op de volgende data
gepland:
Maandag 24 januari 2022
Maandag 21 februari 2022
Maandag 4 april 2022 (installatie nieuwe bestuursraad)
Dinsdag 31 mei 2022
Maandag 4 juli 2022
Donderdag 15 september 2022
Maandag 31 oktober 2022
Donderdag 15 december 2022
Foto’s appelbomen Engelermeer
Mevrouw Van den Oord bedankt de heer Van Dijk hartelijk voor de mooie foto’s die zij van hem heeft
ontvangen van het plaatsen van appelbomen bij het Engelermeer. En voor zijn inzet.
9. SLUITING
De voorzitter wenst iedereen ondanks alle maatregelen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en
een goed begin van het nieuwe jaar toe. Zij sluit de vergadering om 21.50 uur. De volgende
vergadering is gepland op maandag 24 januari 2022.

Jane Pawiroredjo,
14 december 2021
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