
 

1 

 

VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN 
DATUM: 11 september 2017 

Aanwezig 
 
Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen 
Overlegpartner : de heer P.E. Kagie  
Ambt. secretaris: mevr. J. Pawiroredjo 
Leden                : mevrouw I.W.J. Claessens 
                          : de heer G.A.M. Koelemij 
                          : de heer C. Lavell 
   : mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers 
   : mevrouw Y. Schram  
                         : de heer E.A.P. de Visser 
Pers  : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad) 
Publiek             : 11 personen 
 
Afwezig  : de heer L.A.M. Pigmans 
   : mevrouw Y. Mulkens 
 
 
1. OPENING  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Witteveen wil 

inspreken over het sekstoerisme bij het Engelermeer. Mevrouw heeft vier jaar geleden ook over dit 

onderwerp ingesproken. Destijds organiseerde zij als vrijwilligster wandelroutes voor de provincie. 

Nu voor Mooisteroutes.nl, een vrijwilligersclub. Een van de wandelroutes loopt langs het 
Engelermeer. Mevrouw beklaagt zich over het feit dat er nog steeds sprake is van sekstoerisme en 
naaktlopers bij het Engelermeer. Daarom overweegt zij nu de route uit haar programma te h alen.  

Mevrouw Van der Sluijs spreekt ook in met betrekking tot de overlast die zij ervaart van sekstoerisme 
bij het Engelermeer. Zij woont in Engelen en wandelt regelmatig bij het Engelermeer. Een grote groep 
mensen uit Engelen heeft er genoeg van om geconfronteerd te worden met naakte mannen en is daar 
niet van gediend. Mevrouw vindt dat de gemeente daar iets aan moet doen. Er zijn kapitalen 
uitgegeven voor de aanleg van een mooie wandelroute. Alleen lopen veel mensen niet meer langs die 
route vanwege de overlast.  

 
2. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 3 JULI 2017 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3.   HANDHAVING 

Op 16 mei 2017 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de BR en de gemeente. De BR heeft 
vervolgens op 22 mei 2017 ongevraagd advies gegeven over handhaving. Op 25 juni 2017 heeft de 
gemeente daar schriftelijk op gereageerd. De heer Lavell neemt puntsgewijs de reactie van de 
gemeente door. 
 
Bokhoven 
Tijdens het overleg met de gemeente is de problematiek in Bokhoven aangeroerd. Mevrouw Van den 
Oord deelt mee dat de problemen zijn opgelost. Het heeft wel lang geduurd voordat de situatie was 
opgelost: in totaal een half jaar met veel overlast. Dat heeft tot gevolg gehad dat er een vrijplaats is 
ontstaan waar mensen naakt zijn gaan recreëren. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie aan zal 
houden. Wellicht houdt het op nu de Veerweg wordt opgeknapt.   
De heer Kagie geeft aan dat oplossing van de problemen een half jaar in beslag heeft genomen 
doordat er naar geschikte huisvesting moest worden gezocht. Er is nu een houdbare situatie 
gecreëerd. Voor wat betreft de naaktrecreanten, daar zal scherp op worden toegezien.  
 
Partyboten en dieselaggregaten aan de Graaf van Solmsweg 
De BR mist in de brief dat partyboten maar een kwartier aan de kade mogen liggen. Zij liggen er vaak 
een tot anderhalf uur. In de brief staat dat Stadstoezicht daar waar nodig was heeft opgetreden met 
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betrekking tot geparkeerde voertuigen. Er is niets gedaan aan de klachten die bewoners hadden geuit 
en nu worden ze zelf bekeurd. Wat wordt er aan de overtreding van het aanlegverbod gedaan? Er 
wordt in de brief niet ingegaan op overlast van partyboten. 
De heer Kagie geeft aan dat vóór 1 januari 2018 walstroom wordt aangelegd. Dat is een concrete 
maatregel waardoor partyboten straks geen gebruik meer hoeven te maken van dieselaggregaten.  
Over een aantal andere zaken, zoals de aan- en afvoer van bussen, zal een overleg worden gepland 
met de buurt, ondernemers en de BR.  

Engelermeer 
De BR verwacht dat er gehandhaafd wordt als er een verbodsbord staat. De gemeente lijkt echter de 
houding aan te nemen dat er pas gehandhaafd wordt als er overlast wordt veroorzaakt. Draai het dan 
om en waarschuw wandelaars via een bord voor sekstoerisme.  
 
Telefonische bereikbaarheid gemeente 
De klachten over de bereikbaarheid gaan eigenlijk om communicatie. Stukken die via de gemeente 
aan de BR worden verzonden komen binnen bij de voorzitter. Als hij niet aanwezig is, worden de 
stukken niet gelezen. Soms worden stukken gemaild naar de Engelenburcht of naar het algemene e-
mail adres van de BR. Ook door verschillende ambtenaren.  
Als er een melding wordt gedaan aan het meldpunt worden burgers vaak van het kastje naar de muur 
gestuurd. Daarin gaat er iets mis met de communicatie.  
De heer Kagie neemt de opmerkingen over de bereikbaarheid van de gemeente mee. Maar wil hierbij 
gesteld hebben dat belangrijke functionarissen, de wijkteam chef van het beheer openbare ruimte en 
de wijkmanager voor iedereen dus ook de bestuursraadsleden voor iedereen altijd aanspreekbaar zijn 
en op het scherpst reageren.  
 
Afval 
Er zijn aanvragen ingediend voor prullenbakken. Het is onduidelijk wie die aanvragen honoreert. 

Homo-ontmoetingsplaats (HOP) 
In de brief van de gemeente staat dat “de gemeente een tolerante plek is voor iedereen uit de LHBT-
gemeenschap.” “De openbare ruimte is namelijk beschikbaar voor elke inwoner van de stad en andere 
inwoners mogen geen onevenredige last ervaren van andere gebruikers.” “We treden repressief op 
tegen openbare seks in zijn algemeenheid; we maken geen onderscheid tussen LHBT of hetero”. “Wij 
blijven dan ook bij het standpunt dat wij naaktrecreatie enkel hebben toegestaan op het aangewezen 
naaktstrand. Daarbuiten is naaktrecreatie niet toegestaan.” 
De BR is van mening dat dit tegenstrijdig is. Aan de ene kant is naaktrecreatie toegestaan, mits het 
geen overlast veroorzaakt. Naaktrecreatie wordt slechts beboet als dit onevenredige overlast geeft 
aan andere gebruikers.  
De heer Kagie geeft aan dat in de brief is aangegeven dat er geen streep wordt gezet door de 
informele hop. De gemeente wil wel nadrukkelijk bevorderen dat dit beperkt wordt tot een bepaald 
deel van het Engelermeer. Wij zullen samen met elkaar moeten zoeken naar een balans. En de 
gemeente zal daar op moeten handhaven!  
Mevrouw Claessens informeert wanneer het college het besluit heeft genomen om de hop te 
handhaven. De BR heeft heel vaak aangegeven dat zij geen hop bij het Engelermeer wil.  
De heer Kagie geeft aan dat in de brief staat dat de gemeente de situatie gedoogt, maar wel op een 
beperkt deel van het Engelermeer.  
Er vindt vervolgens een verhitte discussie plaats over het wel of niet gedogen van de hop en het 
gebied waar dat gedoogd wordt. De heer Kagie zal binnen vier weken duidelijkheid geven aan de BR 
over de locatie plus de spelregels.  

3. RONDVRAAG 

De heer Lavell meldt dat Arriva plannen heeft om de wijkbus in Engelen over te nemen. Wat betekent 
dat voor de toekomst? De heer Kroezen geeft aan dat de heer Kamp als voorzitter van de wijkbus 
betrokken is bij de gesprekken met Arriva over de overname van de wijkbus. Er is nu aan de ene kant 
in Engelen een wijkbus opgezet met vrijwilligers en nu komt Arriva terug op zijn besluit en wil de lokale 
service invullen. Aan de andere kant loopt de subsidie voor de wijkbus een keer af. De wethouder 
heeft geadviseerd om de vinger aan de pols te houden. De BR is via de heer Pigmans 
vertegenwoordigd in het bestuur van de wijkbus. De heer Kagie geeft aan dat de wijkbus op initiatief 
van mensen uit Engelen is opgezet. De zeggenschap over de rijtijden van de bus ligt nu in handen 
van vrijwilligers en mensen die lid zijn van de vereniging. Hij adviseert om samen met Arriva te 
bespreken in hoeverre de mensen zeggenschap blijven houden over de route en de rijtijden. De 
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vrijheden moeten bij de overname door Arriva optimaal zijn zoals ze nu zijn. Als Arriva daarover 
twijfelt, dan moet goed overwogen worden of deze stap wel gezet moet worden. Mevrouw Claessens 
vult aan dat de BR er veel energie in gestoken heeft. Het zou doodzonde zijn als we over twee jaar 
moeten constateren dat Arriva de stekker eruit trekt. Dat moet voorkomen worden.  

4. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag  
6 november 2017. 
 

 

 

Jane Pawiroredjo, 
27 september 2017 


