
VERSLAG BEWONERSRADENOVERLEG  8 december 2016  
 
Aanwezig:  
Voorzitter : H. Migchielsen  
Ambtelijk secretaris : B. van de Griendt 
Genodigde :  mevr. R. Spit, L. Bastiaanse, E. Siemers, T. Verhagen 
WR Hintham: mw M.van Noort 
WR Maaspoort: L.van Balen 
WR Sparrenburg : A. van der Steen  
Hondsberg : mevr. L. Langeraap  
Hondsberg : mw. J. van Rossum  
Paleiskwartier: mw. S. Wijmer 
Binnenstad: C. Puijenbroek 
WR De Groote Wielen: R. Gratama 
WR West:  H. Kieft 
WR Molenhoek: mw I. Nijskens 
WR de Overlaet: mw.E. Timisela-Coenraad 
WR Zuid: G. Schouten, M Waarts 
Dorpsraad Nuland : G. van de Akker, N. van Nuland 
BR Engelen en Bokhoven : M. Kroezen  
WR Rosmalen Oost (Kruisstraat) G. Beentjes 
Publiek: S. van Creij 
 
Afwezig (met bericht van kennisgeving):  
Ambtelijk secretaris : mevr. J. Pawiroredjo  
Wethouder : J. van Son  
OB Boschveld: K. Heemskerk 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom 
De heer van Balen meldt dat hij over twee maanden afscheid neemt van de Wijkraad 
Maaspoort. Bij het opzetten van de wijkraad kon de heer van Balen zijn kwaliteiten kwijt. 
Besturen is een andere tak van sport. Dit vraagt om een andere persoon. 
 

2. Nieuw beleid hengelsport ’s-Hertogenbosch 
Mevrouw Siemers en de heer Verhagen van de gemeente ’s-Hertogenbosch geven een 
presentatie over het nieuwe beleid Hengelsport. 
Het beleid betreft het Bossche water. Dit kan men als volgt indelen: 

• Een deel dat is verpacht aan verenigingen,  
• een deel vrij viswater  
• een klein deel waar vissen verboden is. 

             De uitgangspunten van het nieuwe beleid staan opgesomd in de presentatie. 
 

Opmerkingen en vragen naar aanleiding van het nieuw e beleid: 
De heer Van Balen ziet bij de Noorderplas grote tenten verschijnen en constateert ook vaak 
alcoholgebruik. Dit baart hem zorgen. De heer Verhagen antwoordt dat nachtvissen aan 
banden zal worden gelegd. In het verpachte viswater wordt het nachtvissen nabij woningen 
verboden en in het vrije viswater wordt het nachtvissen overal verboden. 
 
Extreem visvoergebruik is slecht voor de kwaliteit van het water. Binnen het nieuwe beleid is 
aandacht voor het tegengaan hiervan. De heer Van Puijenbroek vraagt naar het gebruik van 
lood. Er zijn andere middelen op de markt die lood prima kunnen vervangen. Het nieuwe 
beleid heeft ook hier aandacht voor. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het water. 



 
De heer Kroezen merkt op dat verenigingen zelf controleren of mensen toestemming hebben 
om te vissen. Kunnen ze meer doen dan aanspreken, mogen ze ook optreden? De heer 
Verhagen antwoordt dat het Noordelijk deel van het Engelermeer wordt gepacht door de 
vereniging De Meer. Zij kunnen mensen die geen lid zijn van hun vereniging in dit gebied 
aanspreken.  
 
Het handhaven van de nieuwe regels is een zaak van de politie en stadstoezicht. De vroegere 
visvergunningen en visakte bestaan niet meer. Men heeft nu via het nieuwe beleid een 
instrument in handen om te handhaven, dat was eerder niet het geval.  
Wateren die niet onder de  gemeente ’s-Hertogenbosch vallen, zijn bijvoorbeeld eigendom 
van de Stichting Brabantslandschap. De heer Kieft wijst op gevaar van verschuiving van 
overlast naar deze wateren. Nuland en Vinkel hebben ook enig viswater. Er is hier geen 
overlast, het is er goed geregeld.  
 
Op de vraag naar de kosten antwoordt mevrouw Siemers dat de pachtgelden  momenteel  
€ 13 per jaar per hectare water bedragen.  
 
De gemeente bezit in een aantal wateren een botenhaventje of een steiger. Waar deze geen 
openbare functie hebben worden deze eigendommen overgedragen aan de 
hengelsportvereniging die dat water pacht. 
 
De Groote Wielenplas is in ontwikkeling. Men vraagt of er zicht is op het visbeleid dat hier 
toegepast gaat worden. De heer Verhagen meldt dat men terughoudend is met het 
verpachten van nieuw water. Er moeten goede argumenten voor zijn. 
 
Het nieuwe beleid is te vinden op de website van de gemeente. Binnenkort komt er een kaart 
en een app. beschikbaar. De heer Verhagen zegt toe de kaart en het conceptbeleidsplan naar 
de wijkraden te zenden. 
 
 

3. Wijk-en buurtmonitor 
Mevrouw Spit  en mevrouw Bastiaansen van de gemeente ’s-Hertogenbosch geven een 
presentatie over de Wijk- en buurtmonitor 2016. In de monitor worden de actuele situatie en 
de ontwikkelingen in de wijken en buurten van ’s-Hertogenbosch in beeld gebracht. Hiervoor 
zijn zowel ‘harde’ cijfers (WOZ-waarde, aantal niet werkende werkzoekenden) als meningen 
van bewoners gebruikt. Voor dit laatste deel heeft men in het najaar van 2015 enquêtes 
uitgezet onder inwoners via een brief. Bewoners konden schriftelijk of digitaal reageren. Om 
de respons te verhogen is ook een enquête uitgezet onder het Digipanel. De volgende Wijk-en 
buurtmonitor verschijnt in 2018.  
 
Reacties en vragen : 
De mensen in het Paleiskwartier zijn verbaasd over de minder gunstige uitslag van hun wijk. 
Uit de Monitor blijkt dat het Paleiskwartier minder scoort in veiligheid, jongerenoverlast en 
basisonderwijs. De uitkomst wordt ook beïnvloed door het tijdstip van de enquête. Sommige 
zaken kunnen inmiddels al verbeterd zijn waardoor het kan zijn dat men zich niet herkend in 
de uitkomst van de monitor. 
De wijkraad Maaspoort heeft de monitor via facebook gecommuniceerd en terugkoppeling 
gevraagd aan de bewoners. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de problemen in de 
wijk. 
Het zou goed zijn om met elkaar om tafel te gaan en aan de hand van de monitor te 
bespreken wat de actuele ontwikkelingen in de wijk zijn. Je kunt de monitor nuanceren, 



prioriteiten stellen en een plan van aanpak maken om zaken te verbeteren. Nog een advies is 
de monitor met de wijkmanager te bespreken. 
 
Mevrouw Spit, is graag bereid de monitor in de afzonderlijke wijkraden toe te lichten. Mevrouw 
Bastiaansen gaat de presentaties mee verzorgen. Zij is mede auteur van de monitor. 
In de raad van 13 december 2016 staat een raadsinformatiebrief over het onderwerp 
geagendeerd. Het bewonersradenoverleg complimenteert de makers van de wijk- en 
buurtmonitor! 
 

4. Voortgang Wijk-en dorpbudget 
Vanaf 1 januari 2017 kunnen bewoners subsidie krijgen uit de nieuwe regeling Wijk- en 
Dorpsbudget. Deze is er voor bewoners die in hun buurt aan de slag willen. Het budget 
bedraagt ruim € 700.000.  
Aanvragen worden in volgorde gezet van het meest bijdragend aan de leefbaarheid van 
gemeente, wijk, buurt of dorp. De bewonersadviesgroep beoordeelt de initiatieven. Bij grote 
activiteiten die meer geld kosten kan men altijd in dialoog met de vakafdeling van de 
gemeente. Bij een positieve evaluatie van het project komt er per 1 januari 2018 een groter 
budget beschikbaar. 
De heer Migchielsen geeft aan erg blij te zijn dat zoveel enthousiaste mensen zich hebben 
aangemeld voor de bewonersadviesgroepen. Een keer per jaar wordt de samenstelling 
hiervan vastgesteld door B&W. Het staat mensen vrij om mee te werken in de bewonersgroep, 
bijvoorbeeld als deskundige. Als mensen vervangen moeten worden moet men terug naar het 
college om de samenstelling opnieuw te laten vaststellen. 
De voorzitter zal de presentatie toezenden. Er staat al informatie op de website van de 
gemeente. 
Niet alle aanvragen zullen zichtbaar zijn op internet. In de toekomst zal men wel inspirerende 
voorbeelden publiceren. Zichtbaar is welk bedrag per wijk nog beschikbaar is.  
Een suggestie is dat de wijk zelf via facebook haar aanvragen vermeldt. 

  
Reacties op het voorgestelde logo: 

• Het varkentje is geen goed beeld, het doet denken aan de regeling BIG-gelden. 
• Spreek in het logo over bewonersgroepen, het gaat om de bewoners. 
• Het beeld doet denken aan hypotheekverstrekking.  

 
Toelichting en reacties op aanvraagformulier: 

• Gebruik van het formulier is per 1 januari 2017 mogelijk, dan is de regeling 
rechtsgeldig.  

• Voor de wijkmanager is het rekeningnummer niet zichtbaar met het oog op privacy. 
• Er zijn 1000 tekens mogelijk op het aanvraagformulier, dit vindt men te weinig. Het is 

echter mogelijk om bijlagen toe te voegen. De boodschap op het formulier dient 
kernachtig te zijn. 

• Het advies om de naam van de wijkmanager op te nemen wordt door de heer 
Migchielsen meegenomen, ook de vragen over BTW en de kosten van e-herkenning 
voor stichtingen ad € 200,00 worden door hem nader onderzocht. 

 
5. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 1 5 september 2016 

Pagina twee: De AED’s zouden in kaart worden gebracht. Hier is niets over vernomen. Voor 
terugkoppeling in deze vergadering wordt gezorgd. De heer  Kieft heeft zich teruggetrokken uit 
de werkgroep.  
De heer Kroezen spreekt zijn ongenoegen uit over het feit dat de discussie over fietsveiligheid 
op rotondes buiten de orde van de vergadering is gesteld. Hij staat erop dat wat men ter 
vergadering zegt in de notulen wordt opgenomen. Men mag de vergadering niet manipuleren 
door zaken te negeren. De voorzitter zegt toe een stukje op te stellen dat de problematiek 



recht doet en dit toe te voegen aan het verslag van het desbetreffende 
Bewonersradenoverleg. 
In de laatste alinea staat dat er een ambtenaar contact op zou nemen over het rotonde-
onderwerp. Omdat dit nog niet is gebeurd zegt de voorzitter toe de zorgen voor dit contact. 
De wijkraad Maaspoort spreek over rotonde in algemene zin. 

             De notulen worden vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 

6. Rondvraag 
Wijkraad Molenhoek vraagt om een analyse van de wijk- en buurtpleinen. Dit onderwerp wordt 
de volgende vergadering geagendeerd. 
In verband met geluidsoverlast tijdens de vergadering vraagt men naar een andere meer 
geschikte ruimte om te vergaderen. 
In de maillijst dient mevrouw Lydia Langeraad opgenomen te worden 
(Lydialangeraap@home.nl). 
 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. Wethouder van Son biedt na afloop een 
drankje en hapje aan. 


