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1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, met name wethouder Van der Sloot, welkom. Er
zijn twee insprekers.
2. INSPREKERS
Een aantal bewoners heeft zich verenigd tot een burgerinitiatief tegen het sekstoerisme bij het
Engelermeer. Er zijn twee uitrenvelden voor honden. Regelmatig worden daar seksende mannen
aangetroffen. Daar wordt melding van gemaakt bij de politie, maar er wordt niet tegen opgetreden.
Volgens de insprekers laat de gemeente ’s-Hertogenbosch de burgers in de steek. Wanneer durft
iemand hier een besluit over te nemen? Het betreft een mooi stukje natuur, een recreatiegebied voor
mensen uit Engelen. Waar gewandeld kan worden en waar kinderen vrij kunnen zwemmen. De
oeverzwaluwstam sterft uit door het sekstoerisme, met name in de zomer. Heel veel bewoners uit
Engelen zijn de situatie meer dan zat. Het regenboogbos is een mooi initiatief, maar hou het op één
locatie. De heer Van Beek geeft aan dat de bestuursraad binnen een maand richting de insprekers zal
reageren.
3. KENNISMAKING / VOORSTELRONDE
De leden van de bestuursraad en de wethouder stellen zich aan elkaar voor. De wethouder spreekt uit
dat ze samen met de bestuursraad zaken voor elkaar kan krijgen. Daarbij kijken we wat er wel kan, en
wat niet. Belangrijk is om open en eerlijk te zijn naar elkaar toe.
De heer Van Beek spreekt complimenten uit voor de samenwerking met de ambtenaren. Ook wil de
BREB verder investeren in het onderhouden van informeel contact.
De BREB nodigt de wethouder uit voor een fietsronde door Engelen, Bokhoven en De Haverleij.
4. KORTE INTRODUCTIE OVER ENGELEN EN BOKHOVEN
De heer Pander Maat geeft een korte introductie over beide dorpen.
5. ASIELZOEKERS IN KASTEEL MEERWIJK
Sinds eind mei zijn in kasteel Meerwijk asielzoekers ondergebracht. Vooraf was dit niet bekend er was
sprake van ongerustheid bij de bewoners van Engelen. Aan de wethouder wordt gevraagd wat meer
te vertellen over de stand van zaken, de visie van de gemeente en de toekomstverwachtingen qua
duur en aantallen.
Niet alleen de BREB, maar ook de gemeente was verrast. Eind mei heeft het COA gemeld dat er 75
asielzoekers geplaatst zouden worden in Kasteel Meerwijk (privé eigendom). Het COA, familie van de
Valk en de gemeente hebben een goed overleg gevoerd met de omwonenden. Er is een algemeen
telefoonnummer gedeeld dat 24 uur per dag beschikbaar is bij onraad en er is een app-groep
aangemaakt voor het delen van informatie. Er is een toegangspoort waar de beveiliging toezicht op
houdt. Ook is informatie gedeeld over wie er wonen, met name gezinnen met kinderen. Het gevoel
van onveiligheid is hierdoor grotendeels uit de lucht. De opvang verloopt verder rustig. Kinderen gaan
naar school, en volwassenen werken mee op en rondom het terrein. Tevens zijn er vrijwilligers actief:
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zo zijn er pianolessen, Nederlandse lessen en wordt er gewerkt aan sport activiteiten.
Er ligt vanuit het Rijk een grote druk op de gemeenten voor crisisopvang. Verwacht wordt dat het COA
verlenging van de termijn aan zal vragen. De afspraak is dat deze, als dat het geval is, besproken
wordt met omwonenden en vervolgens aan het college ter besluitvorming wordt voorgelegd. Er gaat
ook crisisopvang plaatsvinden hier in de regio. Alles is echter afhankelijk van hoe het Rijk opereert.
Wonen past binnen het bestemmingsplan. Maar grootschalige opvang past daar weer niet in. De
BREB heeft geen klachten ontvangen van omwonenden. Wel zijn er veel zorgen.
De BREB wil graag met een afvaardiging een bezoek brengen aan kasteel Meerwijk. Daarvoor zal een
afspraak geregeld worden.
6. VERWACHTINGEN EN SPEERPUNTEN BREB - GEMEENTE
De BREB heeft vijf speerpunten bepaald waarmee zij de komende periode willen werken:
1. Wonen en voorzieningen voor senioren en junioren in Engelen en Bokhoven.
2. Inwoners en sociale omgeving
(inrichten schuilplaats, ontmoetingsplekken)
3. Verkeer / mobiliteit / infrastructuur
(verkeersveiligheid fietsers (fietsstraat, snelheden, rotondes), drempels, Bokhovense Maasdijk)
4. Groene leefomgeving, recreatie & sport
(vervolg samenwerking ontwikkeling Engelermeer, sociale veiligheid)
5. Duurzaamheid en energietransitie
(hoe kunnen we gezamenlijk tot een plan komen om op een verantwoorde manier van het gas af
te gaan)
Reactie mevrouw Van der Sloot:
Onderzoeksbuurten
Een groot aantal punten heeft ook prioriteit bij het college. Het college kiest ervoor om een volgende
stap te zetten in de energietransitie, bijv. door windmolens te plaatsen en geld vrij te maken voor meer
zonnepanelen. Voor gasloze wijken is een aantal onderzoeksbuurten aangewezen en zal met een
buurt worden gestart. De onderzoeksbuurten zijn al bekend. Engelen en Bokhoven zitten daar niet bij.
Het zal een grote investering vergen vanuit de gemeente. Voor de BREB is het in eerste instantie
belangrijk om te onderzoeken of er voldoende en breed draagvlak is in de dorpen om van het gas af te
gaan. Veel mensen staan daar niet achter. Als blijkt dat er behoefte aan is, dan kunnen we daar
ambtelijk over in gesprek gaan.
Energie-armoede
Veel mensen, ook ondernemers in onze stad, dorpen en wijken hebben oprecht moeite met het
betalen van de energierekening. Verzoek aan de BREB is om in de gaten te houden of dat in de
dorpen speelt. En vervolgens samen te kijken naar een oplossing.
Positionering van de gemeente
Het college zet ook stevig in op de positionering van onze gemeente: Cultuurstad van het zuiden
(designmuseum), Datastad (data en de stad dichter bij elkaar brengen; interessant wat je daar mee
kan vanuit Engelen en Bokhoven, ook als je kijkt naar demografie, hoe ziet een buurt eruit nu en later.
JADS, data-universiteit, data-based innovatieve bedrijven).
Sociale structuur
Hoe kunnen we onze samenleving minder individualiseren en meer collectief gericht maken:
vrijwilligers, mantelzorgers. De sociale structuur heeft ook te maken met de fysieke kant: hoe zorg je
dat mensen elkaar fysiek ontmoeten en hoe zorg je dat het verenigingsleven met vrijwilligers
toekomstbestendig en stevig blijft?
7. RONDVRAAG
Herbestemming Lambertuskerk en De Engelenburcht
De heer Van Heijningen vraagt aandacht voor de herbestemming van de Lambertuskerk en De
Engelenburcht. Er zullen binnenkort concrete financiële plannen op tafel worden gebracht. Het zou fijn
zijn als de gemeente daar financieel bij aan kan haken.
Snoeibeleid
De heer Pander Maat maakt melding van onveilige situaties, met name bij kruispunten. Die zijn op
sommige locaties niet meer zichtbaar vanwege de hoge heggen. De gemeente snoeit maar één keer

2

per jaar vanwege bezuinigingen. Gevraagd wordt of het gemeentelijk beleid ten aanzien van snoeien
herzien kan worden.
8. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.27 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 15
september 2022.

Jane Pawiroredjo,
28 juli 2022
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