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VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN  
DATUM: 18 december 2017  
 
Aanwezig  
  
Voorzitter : de heer M.F.J.M. Kroezen  
Overlegpartner : de heer P.E. Kagie  
Ambt. secretaris: mevr. J. Pawiroredjo 
Wijkmanager: de heer R. van Gaal 
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. Mulkens 
 : de heer L.A.M. Pigmans 
 : mevrouw Y. Schram  
 : de heer E.A.P. de Visser  

Pers      : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)  
Publiek : 5 personen  
  
 
1. OPENING  
De voorzitter opent de vergadering. De heer Pothaar  heeft zich gemeld om in te spreken. De heer 
Kroezen merkt als punt van orde op dat de BR geluidsopnames van de vergadering verbiedt. 
 
De heer Pothaar heeft op de televisie een interview met de heer Soeters gezien over de kastelen in de 
Haverleij. Daar werd gesproken over een derde kasteel. De heer Pothaar wil graag weten of bij de BR 
bekend is om welk kasteel dat gaat en op welke locatie dat kasteel gepland is. Mevrouw Schram heeft 
met de heer Soeters gesproken over ideeën om zorgwoningen in de nieuw te bouwen kastelen op te 
nemen. Dat was niet mogelijk. Wellicht is het mogelijk om een kleiner kasteelcomplex met 
zorgwoningen te plaatsen tussen de twee nog te bouwen kastelen.  
 
 
2. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 11 SEPTEMBER 2017 
Verkeerskundige zaken 
De heer Gijsbrechts zal de vergadering op 22 januari 2018 bijwonen om verkeerskundige zaken met 
de BR te bespreken.   
 
Pagina 3: “… in het bestuur zitten de heer De Leeuw en mevrouw Van den Oord”.  
Mevrouw Van den Oord wil graag alle bestuursleden van de stichting Hartveilig Den Bosch worden 
vermeld in het verslag. De bestuursleden zijn: de heren Van der Kraaij, Schotman, Den Boer, De 
Munnik, De Leeuw en mevrouw Van den Oord. 
 
Pagina 4: Er is nog geen duidelijkheid over het bezoek van de burgemeester aan Engelen en 
Bokhoven. Gevraagd zal worden om contact op te nemen met de BR over het programma van het 
bezoek.  
 
Vervangen van lantaarnpalen 
Mevrouw Van den Oord vraagt om informatie over vervanging van de lantaarnpalen. De heer Kagie 
meldt dat de volgende fase in 2018 aan de beurt is. De planning is nog niet bekend.  
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 
 
3. WINDTURBINES 
Mevrouw Mulkens geeft aan dat de BR meerdere malen tijdens de openbare vergaderingen vragen 
gesteld heeft over de windturbines. Zij herinnert de wethouder aan het draagvlakonderzoek en vraagt 
waar dat onderzoek blijft. Ook heeft de BR gevraagd naar een nulmeting van omstandigheden, leef- 
en woongenot en gezondheid van de bewoners binnen het plangebied. Het blijft stil vanuit de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. De BR heeft beroep aangetekend tegen de verleende 
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omgevingsvergunning. Op 23 januari 2018 is de zitting gepland. De BR zal de facturen voor juridische 
ondersteuning aanbieden aan het gemeentebestuur. De BR is van mening dat zij niet zelf of via 
subsidiegelden voor deze kosten op moet draaien. 
 
De heer Kagie geeft aan dat de rechtszaak op 23 januari 2018 aan de orde is. Dan staan de BR en 
andere belanghebbenden tegenover de gemeente. De heer Kagie gaat niet op de zaak in, nu deze 
aanhangig is bij de rechtbank. Het draagvlakonderzoek en hoe daarmee is omgegaan is een van de 
elementen in de rechtszaak.  

 
4. WIJKBUDGETTEN EN PILOT 
Wijk-, buurt en dorpsbudget 
De heer De Visser geeft een terugblik op de besteding van het Wijk-, buurt- en dorpsbudget voor 
Engelen en Bokhoven. Het volledige wijkbudget is besteed aan goede bestemmingen o.a. sport 
activiteiten, AED, kerstbomen voor de Engelenburcht en Bokhoven met een dusdanige constructie dat 
daar elk jaar een goede boom terug geplaatst kan worden. Het wijk-, buurt- en dorpsbudget bedroeg 
voor Engelen en Bokhoven € 26.000,- in 2017. Dat bedrag zou best hoger mogen zijn. Als er een 
aantal grote aanvragen zijn, is het potje zo leeg. De heer Migchielsen heeft begin 2017 gesproken 
over een pilot. De pilot zou inhouden dat de BAG-commissie meer zeggenschap zou krijgen over 
onderhoud aan meubilair op straat, groenonderhoud. Gevraagd wordt of daar al meer over bekend is 
en hoe dat zal worden aangevlogen. De BR zou daar graag in mee willen denken.  
De heer Kagie geeft aan dat de komende maanden met een delegatie van de BAG-commissies 
gesproken zal worden over het Wijk-, buurt- en dorpsbudget. De aanpak in het afgelopen jaar is goed 
bevallen. Het is interessant om te zien waar de gelden naartoe zijn gegaan. Als daaruit voortkomt dat 
er een bepaalde uitbouw plaats moet vinden, dan moet daar naar worden gekeken. De heer Kagie is 
geen voorstander van een pilot. Als er bijv. drempels binnen een wijk moeten worden aangelegd 
vanuit het wijk-, buurt- en dorpsbudget, dan is het budget zo op. Denk eerder aan budgetten voor 
activiteiten in de welzijnssfeer. Het budget voor 2018 blijft bij benadering gelijk. In 2017 is bij de start 
van de regeling aangegeven dat het budget omhoog zou gaan. In de eerste helft van 2018 zal het 
budget worden uitgebouwd, maar daar moeten dan eerst gesprekken over gevoerd worden.  
 
Onderzoek vrijwilligerswerk 
De heer Kroezen vraagt naar een onderzoek over vrijwilligerswerk dat uitgevoerd is door Onderzoek 
en Statistiek. De heer Kagie geeft aan dat de resultaten van het onderzoek voor de volgende 
vergadering naar de BR zullen worden toegestuurd.  
 
Budget BR 
De heer De Visser geeft aan dat de BR een budget heeft voor uitgaven van de BR. De BR heeft nu 
een juridisch geschil met de gemeente, waar een advocaat voor is ingeschakeld. De BR zou de  
rekening van de advocaat wel kunnen betalen, maar dat houdt wel in dat de pot nu volledig leeg is. De 
BR wil bij de factuur bij de gemeente neerleggen om de kosten te betalen.  
 
5. BUURTBUS 
De heer Pigmans meldt dat de officiële start van de Arriva buurtbus op 11 december 2017 heeft 
plaatsgevonden bij het centraal station. Het aantal passagiers is boven verwachting: 70 passagiers 
per dag, meer dan 400 passagiers in een week tijd. De BR is daar bijzonder trots op. Er zit wel een 
nadeel aan voor wat betreft de capaciteit: als de bus vol is, moet je nee verkopen. Er is veel 
gecommuniceerd in de Tweeterp over de overgang naar de Arriva buurtbus. Arriva heeft er 
vertrouwen in dat er een rendabele buurtbus gereden gaat worden. Op de dag van de officiële 
opening was het koud en guur. Gevraagd wordt of het mogelijk is om schuilhokjes/overkappingen op 
het stationsplein te plaatsen voor wachtende reizigers.  
 
6. VERKIEZINGEN 
De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. Tegelijkertijd vindt ook de verkiezing 
van de BR Engelen en Bokhoven plaats. De BR is al druk bezig met het voorbereiden van de 
verkiezing en het samenstellen van een kandidatenlijst. Mevrouw Schram wijst erop dat een 
bestuursraad wezenlijk verschild van een wijkraad. Een wijkraad is niet gekozen, heeft ook geen recht 
op een ambtelijk secretaris en geen overleg met de wethouder. De bestuursraad is een officieel 
adviesorgaan van het college. Het is een territoriale adviescommissie die gevraagd en ongevraagd 
advies kan geven over het grondgebied van Engelen en Bokhoven. Het college moet bij voorstellen 
die betrekking hebben op Engelen en Bokhoven advies vragen aan de BR. Dat gebeurt echter niet 
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altijd. Het college mag van het advies van de BR afwijken maar dat moet worden gemotiveerd. De BR 
heeft het niet voor het zeggen, maar mag wel meepraten. In de BR zitten mensen die de lokale 
knelpunten en wensen kennen. De BR heeft talloze zaken voor elkaar gekregen, zoals bijvoorbeeld de 
wijkbus (nu buurtbus). Dat is hét voorbeeld van hoe een klein dorp groot kan zijn. De BR roept 
bewoners op om zich kandidaat te stellen. Gehoopt wordt op een lijst met 15 kandidaten, dan valt er 
ook echt iets te kiezen. Kandidaten moeten zich uiterlijk vóór het eind van het jaar aanmelden.  
 
Politiek debat 7 maart 2018 
Op woensdag 7 maart 2018 organiseert de BR een politiek debat in de Engelenburcht. Daarvoor 
zullen alle politieke partijen worden uitgenodigd die aan de verkiezingen deelnemen. Tijdens het debat 
zal aan de deelnemende partijen worden gevraagd wat zij de komende jaren in petto hebben voor 
Engelen en Bokhoven. Verdere informatie over het politiek café zal in de Tweeterp verschijnen.  
 
7. RONDVRAAG 
Strooien 
Mevrouw Mulkens geeft een compliment aan de gemeente voor het strooiprogramma in het 
buitengebied. 
 
Geluidsoverlast Brabanthallen 
Mevrouw Mulkens meldt dat er bij sommige evenementen in de Brabanthallen geluidsoverlast wordt 
ondervonden door bewoners. Daarvan wordt melding gemaakt bij de politie. Mevrouw Claessens 
meldt overlast door bezoekers aan de Margriet Winterfair. Het verkeer bij het viaduct A59 stond 
compleet vast. De bereikbaarheid van de Brabanthallen is een knelpunt.  
De heer Kagie geeft aan dat de Brabanthallen een aantal keer per jaar de geluidsnormen mag 
overschrijden. De verkeersproblemen rondom de Margriet Winterfair waren er op de eerste dag, de 
dagen daarna liep het goed. De Margriet Winterfair was een succes. De BR moet zich ervan bewust 
zijn dat deze beurs heel veel werk oplevert.  
 
Afval tijdens carnaval 
Mevrouw Mulkens las tot haar verbazing in het Brabants Dagblad dat er met carnaval 5 ton afval wordt 
verwacht. Dat heeft te maken met het feit dat er geen statiegeldbekers worden verstrekt. De 
afvalstoffendienst moet dit allemaal opruimen. Het zou in het kader van de energietransitie mooi zijn 
als de gemeente met Heineken kan overleggen om daar ook aan bij te dragen.  
De heer Kagie geeft aan dat de afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch heel goed werk 
levert, met een hoog rendement. Mevrouw Mulkens zou graag een omslag zien naar een verlaging 
van de hoeveelheid afval verlaagd tot 4 ton.  
 
Reistijden buurtbus 
De heer Pigmans meldt dat de reistijden voor de buurtbus terug te vinden zijn op de website van 
Arriva en de website van Wijkbus Engelen.  
Groene Delta II 
De heer Kroezen meldt dat het Uitvoeringsplan De Groene Delta II in de gemeenteraad is vastgesteld 
en vraagt waarom dit niet ter advisering is voorgelegd aan de BR.  
 
10. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en dankt alle aanwezigen. 
De volgende vergadering is gepland op maandag 22 januari 2018. 
 
 
9 januari 2018, 
Jane Pawiroredjo 
 
 

 


