
                                                    
 

Aan: Burgemeester en Wethouders van gemeente ’s-Hertogenbosch 

 Postbus 12345 

 5200 GZ  ’s-Hertogenbosch 

 Verzonden per mail aan de ambtelijk secretaris, mevrouw J. Pawiroredjo 

CC De heer P. Van Gemert, beleidsmedewerker 

 De heer R. Van Gaal, wijkmanager 

 De heer F. Hoevenaars, voorzitter Dorpshuis Engelen 

 De leden van de gemeenteraad ‘s-Hertogenbosch 

Betreft:  Advies Bestuursraad Engelen en Bokhoven inzake 

MIF Subsidie aanvraag tbv stichting Dorpshuis Engelen  

  

Datum: 21 mei 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Via de heer van Gemert, beleidsmedewerker afdeling Onderwijs Arbeidsmarkt en 

Participatie, is de Bestuursraad Engelen en Bokhoven (hierna te noemen BREB) verzocht 

advies uit te brengen  over een subsidieaanvraag van de heer J. van der Kamp om een 

bijdrage uit het Maatschappelijk Initiatief Fonds (MIF) te mogen ontvangen van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij doet deze aanvraag namens een groep bewoners in 

ons bestuursgebied. Het subsidiegeld uit dit fonds wordt besteed aan de renovatie van 

het dorpshuis de Engelenburcht. 

De heer van Gemert meldde in zijn brief van 1 mei 2018 aan de voorzitter van de BREB, 

dat de initiatiefnemer de stukken aan de Bestuursraad zou verzenden. Inmiddels heeft 

de BREB deze stukken ontvangen namelijk: 

- de aanvraag van subsidie, (datum genoemd 24-11-2017); 

- de subsidievoorwaarden; 

- de bijlage met toelichting van Stichting Dorpshuis Engelen d.d. 8 mei 2017; 

 

De BREB heeft om een advies op te stellen meerdere gesprekken gevoerd met de 

voorzitter van Stichting Dorpshuis Engelen, de heer F. Hoevenaars, alsook telefonisch 

overleg gehad met de heren Van Gemert en de heer Van Gaal, beiden werkzaam voor de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Met de heer Hoevenaars is gesproken over de inhoud van de toelichting bij de MIF 

aanvraag. In deze gesprekken is ook een en ander verduidelijkt over de werkwijze van de 

stichting na de bestuurswijziging zo’n twee jaar geleden. Het is de BREB duidelijk dat op 

dit moment het voltallige en actieve bestuur van het Dorpshuis de Engelenburcht, 

nieuwe initiatieven wil opzetten en oude activiteiten een doorstart wil geven. Het is voor 

het bestuur van groot belang dat het gebouw van de Engelenburcht een betere 

uitstraling krijgt en dat noodzakelijke reparaties en wettelijk vereiste aanpassingen t.b.v. 

nooduitgangen en toegangsmogelijkheden voor mensen met een beperking moeten 

worden uitgevoerd. Met de subsidiegelden uit het MIF-fonds wordt een aantal van deze 

aanpassingen bekostigd en op korte termijn ook gerealiseerd. 

De stichting wil op andere manieren (plaatselijke) sponsors benaderen en ook door 

middel van het uitgeven van obligaties zelf de benodigde gelden binnen halen ter 

ondersteuning van activiteiten en onderhoud van het gebouw, totaal begroot op ruim € 

140.000. 

De telefoongesprekken met de heren Van Gemert en Van Gaal waren verhelderend 

omtrent het doel van de subsidie. Ook bleek dat reeds meerdere gesprekken hebben 

plaatsgevonden met de initiatiefnemers al dan niet in hun aanwezigheid van de 

wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het bestuur van de Engelenburcht. 

Beide medewerkers verklaren dat de gemeente de genoemde subsidieaanvraag van 



€61.595,00 van plan is te honoreren. De gemeente ziet de verlening als een 

overgangssubsidie op korte termijn. Op de langere termijn (een periode van 10 jaar is 

genoemd) zal worden onderzocht hoe dorpshuis de Engelenburcht eventueel in een 

nieuwe setting (qua organisatie en locatie) haar activiteiten kan doorzetten. Heel 

expliciet wordt genoemd dat de bijdrage uit het MIF-fonds niet valt onder de subsidies 

uit het Wijk- en Dorpsbudget zoals dat voor het bestuursgebied van de BREB 

voorhanden is. 

 

Advies van de Bestuursraad Engelen en Bokhoven 

Het is de BREB duidelijk dat het Dorpshuis de Engelenburcht een belangrijke plaats 

inneemt in de wijk- en dorpsactiviteiten in ons bestuursgebied. Veel inwoners maken 

gebruik van de accomodatie en van de activiteiten, die daar georganiseerd worden in 

individueel of in verenigingsverband. De initiatieven door de Engelenburcht zelf 

georganiseerd, voorzien in een toenemend aantal deelnemers. Het huidige bestuur is 

actief en voortvarend aan de slag gegaan om de Engelenburcht een doorstart te geven. 

Dat dit met vallen en opstaan gepaard gaat, mag duidelijk zijn. In de bijlage bij de MIF-

aanvraag wordt in een breed beleidsplan geschetst hoe de stichting haar activiteiten wil 

voortzetten en zelfs uitbreiden. Genoemd worden o.a. hoe de in vereenzaming van 

ouderen kan worden voorkomen door uitbreiding van gerichte activiteiten voor 

senioren. Ook wil het bestuur activiteiten omarmen die nu nog door andere organisaties 

worden georganiseerd maar waarvan de voortzetting onzeker is, zoals organisatie van 

Koningsdag en van de Jeugdvakantiespelen. Maar ook andere activiteiten geschikt voor 

zowel jong en oud worden geprogrammeerd.  

Het is de BREB helder dat voor het voortzetten deze activiteiten een gastvrije, 

behoorlijke, nette en voor ieder toegankelijke accomodatie noodzakelijk is. Ook getuigt 

het plan van eigen initiatief door het inzamelen van benodigde gelden om de 

aanpassingen van deze thuisbasis uit te voeren. Of de werving van aanvullende 

middelen succesvol is, is echter nog onzeker. De BREB is hierover wat terughoudender 

dan het bestuur. Het is nog de vraag of bewoners en bedrijven een dergelijk groot 

bedrag bijeen kunnen brengen door sponsoring of de aanschaf van obligaties. De 

ambities zijn groot maar dit plan voorziet volgens de BREB nog onvoldoende in 

alternatieven als er financiële tegenvallers zijn in de inzameling of uitvoer van de 

verbouwing. 

 

Echter, de BREB is positief over de wil van het bestuur om te komen tot een intensievere 

samenwerking met de BREB en het initiatief te nemen om (citaat uit de toelichting bij de 

aanvraag) ‘verder te onderzoeken waar het Dorpshuis Engelenburcht over 10 jaar en 

langere termijn voor staat’.  

Op korte termijn wil het een adviescommissie samen stellen om te zien of er nog (citaat) 

‘samenwerking mogelijk is met andere gerelateerde partijen en of de huidige huisvesting 

nog actueel is, of dat de activiteiten wellicht over 10 jaar verhuizen naar andere locatie?’ 

 

In het verleden heeft de BREB gesprekken gehad met de gemeente en het toenmalige 

bestuur van de Engelenburcht over herhuisvesting en de bouw van noodzakelijke 

seniorenwoningen op de locatie van de huidige Engelenburcht. De doorstart van de 

Engelenburcht onder het huidige bestuur maakt dat deze plannen op korte termijn niet 

gerealiseerd kunnen worden maar op midden- c.q. lange termijn ook door dit bestuur 

dus niet uitgesloten worden.  

De samen te stellen adviescommissie heeft meer en ruim tijd nodig om tot een degelijk 

en realistisch advies op te komen en te onderzoeken hoe de Engelenburcht moet 

inspelen op veranderingen in de toekomst qua bewonerssamenstelling en de eisen, die 

onze dorpsgemeenschappen stellen aan een dorpshuis. Overigens blijft de roep om de 

bouw van seniorenwoningen in het bestuursgebied van de BREB onverminderd groot. 

 

Samenvatting 



De BREB onderschrijft de noodzaak dat het huidige gebouw de nodige en wettelijk 

verplichte aanpassingen hard nodig heeft, maar dat het daaraan verbonden initiatief tot 

de oprichting van de genoemde adviescommissie onontbeerlijk is. 

De in de bijlage genoemde aanpassingen van het gebouw ziet de BREB als oplossingen 

voor de korte termijn om de komende 10 jaar te overbruggen naar een eventuele 

nieuwe situatie van de Engelenburcht.  

De BREB blijft nog onvoldoende alternatieven zien bij eventuele tegenslagen door het 

ontbreken van de toegezegde sponsorgelden alsook bij tegenslagen in de 

verbouwingskosten. Het bestuur van de Engelenburcht heeft echter in deze twee jaar 

daadkracht getoond en met hulp van de adviescommissie zal een haalbare oplossing 

worden gevonden.  

Daarom ondersteunt de Bestuursraad Engelen en Bokhoven deze aanvraag voor subsidie 

uit het MIF fonds. Immers de voortgang van activiteiten in de Engelenburcht en de 

huisvesting van veel verenigingen zijn belangrijk als maatschappelijke en verbindende 

factor in onze twee dorpen Bokhoven en Engelen, inclusief de Haverleij. 

Uiteraard wil de BREB een daadwerkelijke bijdrage leveren om de samenwerking met het 

bestuur van de Engelenburcht zo snel als mogelijk aan te gaan. 

 

 

Namens de Bestuursraad Engelen en Bokhoven 

met vriendelijke groet, 

 

Mevrouw drs. Y. Schram 

Voorzitter  

 

Contact: 

Heuvel 18 

5221 AP  ’s-Hertogenbosch / Engelen 

mail: info@bestuursraad.nl 


