VERSLAG INSTALLATIE BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN
DATUM: 4 april 2022
Aanwezig
Overlegpartner : de heer R. Geers
Ambt. secretaris: mevr. J. Pawiroredjo
Wijkmanager: de heer T. van Helvoort
Leden : mevrouw C.D.C. van Bost
: de heer P. van Beek
: de heer R.C.M. van Eggelen
: de heer R.M.L. Frenken
: de heer J.A.M. van Heijningen
: de heer J.P.M. Kemper
: de heer R.J.A. Pander Maat
: de heer A.W.W. Rombeek
: mevrouw Y. Schram
Publiek: 3 personen
Installatie van de leden van de Bestuursraad Engelen en Bokhoven
De heer Geers opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen welkom. Tijdens de
vorige vergadering hebben we afscheid genomen van de oude bestuursraad. Vier leden nemen
afscheid van de bestuursraad, te weten mevrouw Van den Oord, de heren Noz, Branderhorst en
Kroezen.
Vandaag worden de nieuwe leden geïnstalleerd. Tijdens de verkiezingen zijn er veel stemmen
uitgebracht op de kandidaten. Nu ligt er een zware taak om de belangen van Engelen, Bokhoven en
de Haverleij te behartigen. En om de goede samenwerking met de gemeente voort te zetten en verder
te ontwikkelen. Voor een aantal leden is het werk van de bestuursraad bekend, voor een aantal nog
niet. Er ligt aardig wat werk te wachten.
De beoordelingscommissie, bestaande uit mevrouw Van den Oord, mevrouw Dartee-Dubelaar en de
heer Noz hebben de geloofsbrieven onderzocht en akkoord bevonden.
De heer Geers start vervolgens de beëdigingsprocedure. Daarna feliciteert hij de leden met hun
benoeming. De bestuursraad bestaat uit:
de dames Schram en Van Bost en de heren Van Beek, Van Eggelen, Frenken, Van Heijningen,
Kemper, Pander Maat en Rombeek.
De bestuurstaken zullen op 13 april worden verdeeld.
De leden stellen zich vervolgens voor.
TerpZaken
Er wordt gelegenheid geboden aan de heer In ‘t Veld en mevrouw Verlaat om in te spreken. Zij
hebben samen de website TerpZaken.nl opgezet. TerpZaken is een nieuw lokaal netwerk waar
ondernemers elkaar ontmoeten. En waar bewoners hen kunnen vinden. TerpZaken heeft tot doel om
lokaal netwerken en samenwerken te stimuleren. Er zijn nu 45 leden. Er zijn ca. 1.000 ondernemers in
Engelen, Bokhoven en Haverleij actief. Het is de bedoeling om nog meer leden aan te trekken.
De heer Geers sluit de vergadering om 20.56 uur. En feliciteert de nieuwe leden nogmaals met hun
benoeming.

5 april 2022,
Jane Pawiroredjo
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