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VERSLAG BEWONERSRADENOVERLEG 22 JUNI 2017  
 
Aanwezig  
Voorzitter : H. Migchielsen 
Ambtelijk secretaris : dhr. F. Libregts 
Genodigden : mevr. M. Lamme. T. van Tol, T. van Helvoort, E. Bosch, mevr. E. Siemers,  
C. Broekmans vz. Rode Kruis Den Bosch, Ton van der Kraaij cardioloog JBZ,  
P. de Leeuw Stichting HartVeilige Wijk, M. de Leeuw Stichting HartVeilige Wijk, M. van Osch, 
Droomstad Den Bosch 
BR Engelen en Bokhoven : M. Kroezen 
Dorpsraad Nuland : N. van Nuland 
Dorpsraad Vinkel : G. v.d. Hombergh 
WR De Groote Wielen : B. van der Meer 
WR Rosmalen Centrum en 
Hondsberg : mw. J. van Rossum 
WR Rosmalen-Oost/Kruisstraat : G. Beentjes 
WR ’t Ven : N. Kuiken 
WR West : H. Kieft 
WR Zuid : M. Waarts 
WR Paleiskwartier : J. Bastiaansen 
WR Maaspoort : K. Barten 
Toehoorders : S. van Creij en A. van Rosmalen 
 
Afwezig (met bericht van kennisgeving): 
Ambtelijk secretaris: mevrouw J. Pawiroredjo 
Hondsberg : mevr. L. Langeraap 
WR Sparrenburg : A. van der Steen 
BR Empel en Meerwijk : H. Brakkee 
WR Zuid : G. Schouten 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Aangekondigd wordt een aan de 
agenda toegevoegde presentatie van de heer Van Tol van de gemeente ’s-Hertogenbosch over de 
herziening van het gemeentelijke Bomenbeleidsplan.  
 
2. Hart voor een HartVeilige wijk 
(presentatie door Peter de Leeuw, Ton van der Kraaij en Margo van den Oord) 
Voordat de Stichting Hart voor een Hartveilige Wijk een presentatie geeft over hun doelstellingen en 
hun vraag aan het overleg legt cardioloog van het JBZ Ton van der Kraaij het belang uit van snelle 
reanimatie. Ambulances hebben gemiddeld 10 minuten nodig om ter plaatse te komen bij een melding 
hartaanval. Alle tijd die tussendoor kan worden gewonnen door (goede) reanimatie beperkt het aantal 
doden maar vooral de (hersen)schade. 
Er is een app en sms-dienst die bij een 112 melding hulpverleners via Hartslagnu.nl in de buurt 
oproept om te gaan reanimeren.  
 
De stichting heeft in haar beleidsplan (10 jaar) tot doel binnen onze gemeente het aantal doden en de 
mate van schadelijke gevolgen van een hartaanval te verminderen. 
Hiervoor worden een tweetal maatregelen ten doel gesteld. Binnen een straal van 500 meter zorgen 
dat een AED (24/7) in de openbare ruimte beschikbaar is en het vergroten van het aantal 
gecertificeerde hulpverleners. 
In samenwerking met de gemeente en vele andere partijen zoals Rode Kruis ’s-Hertogenbosch, het 
JBZ, Stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch wordt gewerkt aan het halen van genoemde 
doelstellingen. Daarvoor wordt o.a. geld ingezameld. Met behulp van Avans wordt bijvoorbeeld een 
crowdfunding project opgesteld met als doel het binnenhalen van 75.000 euro. 
 
Er is vanuit de gemeenten een inventarisatie gedaan naar het aantal AED’s binnen de gemeente. De 
gemeente zelf heeft hiervan geen registratie. Wat er nu is lijkt niet compleet. De gemeente werkt aan 
verfijning. 
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Het verzoek aan de bewonersraden is om mee te werken aan het behalen van de doelstellingen en 
om ieder geval een contactpersoon  aan te wijzen vanuit hun midden om samen met de Stichting de 
inventarisatie na te lopen. Hiervoor wordt tijdens de vergadering een lijst rondgedeeld waarop men 
kan intekenen en men kan de heer De Leeuw mailen : deleeuwpeter2@gmail.com  
 
Reacties deelnemers: 
 

- Kijk eens naar de gemeente Oss. In Nuland en Vinkel is ten tijde van de gemeente Maasdonk 
in samenwerking al aandacht aan besteed. De Stichting wil graag leren en gebruikmaken van 
eerdere resultaten. Op 7 juli is er een overleg met de vertegenwoordiger uit Nuland. 

- Waarom worden de EHBO-verenigingen niet betrokken? Stichting heeft alle verenigingen 
aangeschreven en gaat in juli met hen in overleg 

- Je moet gecertificeerd burgerhulpverlener zijn om AED-beheerder te mogen zijn. De stichting 
wil gaan bekijken of alleen opleiding in AED-gebruik ook toereikend kan zijn voor aanmelding 
bij Hartslagnu.nl 

- Hoe wordt bepaald hoeveel EHBO-ers bij een evenement aanwezig moeten zijn? De 
voorzitter geeft aan dit uit te laten zoeken. 

 
3. Ontwikkelingen Wonen en Zorg 
(presentatie door Mirjam Lamme) 
Zie bijgevoegde presentatie voor de inhoud. 
Er is veel gaande op het gebied van het (her)huisvesten van klanten die in meer of mindere mate zorg 
nodig hebben. Om te kunnen inspelen op de transitie in de zorg waarbij mensen langer zelfstandig 
moeten en willen wonen initieert de gemeente met partijen zoals de woningcorporaties en zorgpartijen 
kleinschalige woonvoorzieningen ten behoeve van de doelgroep. Er moet een match op vraag en 
aanbieding plaatsvinden en dit is een grote opgave. We blijven op zoek naar de juiste locaties in de 
stad.   
Tips vanuit het overleg: 

- Laat alle aanbieders (beter) samenwerken. Nu is vaak sprake van geldverspilling en geen 
adequate hulp. 

- Stimuleren betrokkenheid institutionele beleggers. 
 
3A.Bomenbeleidsplan  
(presentatie door Tjeerd van Tol)  
Het Bomenbeleidsplan is 5 jaar geleden door de gemeenteraad vastgesteld met de voorwaarde dat 
het na vijf jaar zou worden geëvalueerd. De evaluatie is uitgevoerd en uiteindelijk zal de 
gemeenteraad het bijgesteld bomenbeleidsplan en de bomenverordening vaststellen. Vervolgens zal 
het beleid worden uitgewerkt in de Groene Kaart die wordt vastgesteld door het college van B&W. De 
wijk, bestuurs, en dorpsraden zijn uitgenodigd deel te nemen in de externe klankbordgroep en hebben 
hier ook gehoor aan gegeven. Op dit moment liggen de concept stukken ter inzage en kunnen 
inspraakreacties worden ingediend.  
 
Reacties uit het overleg: 

- Waar kan de communicatie over plan worden gevonden? Via de gemeentelijke webpagina. 
Opgemerkt wordt dat het vinden van zaken op de gemeentelijke webpagina niet eenvoudig is. 
De stukken kunnen ook worden opgevraagd bij de heer Van Tol.  

- Sluit de Ecologische Stadsvisie aan op dit plan? Niet direct, dit beleid gaat over hoe de 
gemeente omgaat met het bestaande groen en vooral bomen. De Ecologische Stadsvisie gaat 
op dit moment wel richting besluitvorming. 

- In Prins Hendrikpark staat een onlangs gevelde boomstam van ongeveer 4 meter hoog. Zou 
daar een kunstwerk van mogen worden gemaakt. De heer Van Tol geeft aan dat een goed 
idee te vinden en wil meewerken het idee verder te helpen waar mogelijk.  

 
 
4. ’s-Hertogenbosch en duurzame energie 
(presentatie door Erwin Bosch) 
Zie bijgevoegde presentatie voor de inhoud. 
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft in 2008 besloten dat de gemeente in 2050 een klimaat 
neutrale stad moet zijn. Om dat te behalen moeten we  50 % energie besparen en 50 % duurzame 
energie opwekken. Van de totale opgave van 18 petajoule (Pj) zal onze stad op eigen grond 3 Pj 
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zonne-energie of windkrachtenergie moeten genereren. Het gaat dan om plaatsen windmolens en 
zonnepanelen velden. De bestemmingsplannen van de gemeente zijn hierop niet ingericht. Er liggen 
al concrete aanvragen. Er komt daarom een visie Energielandschap. 
 
De vraag aan het bewonersoverleg is hoe men wil worden betrokken bij (de totstandkoming van) de 
visie en welke tips wellicht al kunnen worden gegeven. 
Reacties vanuit het overleg: 

- Hoe zit het met bescherming van de zonnepanelen velden? De heer Bosch geeft aan dat het 
probleem daarbij niet vandalisme maar diefstal is. 

- Wat is de planning? De heer Bosch stelt dat pas als college het stappenplan heeft vastgesteld 
er een planning kan worden gegeven. 

- Voorgesteld wordt om gesprekken per gebied te houden.  
- Wees duidelijk. Er is al veel onrust over (mogelijk) aanvragen die bestemmingsplanmatig niet 

zijn toegelaten . Men wil geïnformeerd worden ook als er nog niets te melden valt. 
- Waarom niet met alle (grote) gemeenten een windmolenpark bouwen in Noordzee? Van de 

18Pj die nodig zijn om klimaat neutraal te worden heeft de gemeenteraad bepaald dat 3Pj 
moet worden opgewekt op eigen grondgebied. 

- Kan bij nieuwbouw niet worden verplicht opwekking zonne-energie? Nee, wettelijke richtlijnen 
zijn al vrij scherp. Gemeentelijk zwaardere eisen opleggen kan niet. 

 
 
5. Tussentijdse evaluatie Wijk-, buurt- en dorpsbud get 
(toelichting door Ton van Helvoort) 
Zie bijgevoegde presentatie voor de inhoud. 
Op 30 maart jl. is besloten tot de onderhavige tussenevaluatie die gisteren door het college is 
vastgesteld. De diagnose is: Subsidieregeling is gezond. Bewoners hebben de weg gevonden. Het 
budget wordt mogelijk uitgebreid (vaststelling door gemeenteraad) en na één jaar wordt weer 
geëvalueerd.  
Er moet nog een aantal zaken worden verbeterd zoals de bekendheid onder jongeren, de doorlooptijd 
van aanvragen kan soms nog sneller, kijken naar wijk overstijgende zaken.  
 
Reactie vanuit het overleg: 

- Hoe staat het met de website. Door voorzitter wordt aangegeven dat vanaf vandaag al voor 
een aantal wijken een overzicht van de aanvragen per wijk met resultaat op de website staat. 
De komende periode wordt dat uitgebreid. Het duurt zo lang omdat vanwege de techniek 
problemen zijn met de gemeentelijk applicaties die het overzetten van de gegevens 
bemoeilijkt. Vanuit het overleg wordt aangegeven dat het vinden van zaken op de 
gemeentelijke toptakenwebsite sowieso niet makkelijk is.  

 
 
6. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 3 0 maart 2017 
De heer Kroezen brengt in datgene wat hij al per mail aan alle betrokkenen heeft aangekondigd. Het 
betreft agendering en voorgenomen wijziging van de notulen van 15 september 2016.  
 
De voorzitter geeft aan dat aangezien het onderwerp indertijd door hem buiten de agenda is geplaatst, 
de notulen niet worden aangepast. De heer Kroezen is het daarmee niet eens. Vanuit het overleg 
wordt de opmerking geplaatst dat de mailwisseling tussen alle partijen voldoende duidelijk is en dat 
behandeling ervan in het overleg niet nodig is. 
  
Het verslag zoals voorgelegd wordt vastgesteld.  
 
7. Rondvraag 
Na afloop van de onderwerpen die op de agenda staan, blijkt dat de heer Van Osch van het project 
Droomstad Den Bosch een presentatie wil geven. Het onderwerp staat niet op de agenda maar de 
secretaris van het overleg had hem hiervoor wel uitgenodigd.. Vanuit het overleg wordt aangegeven 
dat het beter naar een volgende keer kan worden verplaatst gelet op tijdstip en atmosferische 
omstandigheden in de vergaderruimte. Inmiddels heeft de secretaris contact met de heer Van Osch 
gehad. De secretaris had de heer Van Osch inderdaad uitgenodigd maar abusievelijk niet op de 
agenda gezet. Na aanvaarding van de excuses heeft de heer van Osch aangegeven dat hij contact 
zoekt met de secretaris om tijdens een volgend overleg alsnog zijn presentatie te houden. 
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Vanuit het overleg worden twee wensen geuit. 
1. Als er presentaties zijn het aantal beperken. Liever twee presentaties met daarbij een goede 

discussie. De voorzitter geeft aan in het vervolg rekening te houden met deze wens bij het 
opstellen van de agenda. 

2. Graag een andere, meer geschikte ruimte gebruiken voor de vergadering. De voorzitter geeft 
aan dat hij de secretaris van het overleg zal vragen dit te regelen. 

 
De heer Kroezen vraagt de volgende onderwerpen de volgende keer op de agenda te plaatsen. 
1. Stand van zaken A59. O.a. Geluidhinder, 130 km/u en de fijnstofproblematiek. Het 

laatstgenoemde, belangrijke aspect is al eerder is mee genomen in de gesprekken van het 
lokale CDA( Olaf Thelissen) en wijkraden uit Rosmalen (Aad van der Steen) in politiek Den 
Haag (M. van Toorenburg). Het heeft geleid tot de aanleg van een snuffelpaal in Maaspoort 
(Xandra Bartels) om betere lokale  luchtkwaliteitsgegevens te verzamelen.  

2. Stijging (klachten) Geluidhinder Spoorwegverkeer binnen gemeente ’s-Hertogenbosch. Wat 
gaat gemeente hiertegen ondernemen? Vanuit overleg wordt aangedragen dat de volgende 
week in Zaltbommel hierover een overleg plaatsvindt. 

 
8. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het volgende 
bewonersradenoverleg is gepland op 28 september 2017 om 19.30 in De Engelenburcht in Engelen. 


