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1. OPENING   
De voorzitter opent de vergadering. Er is een inspreker, mevrouw Hoeksema. 
 
Opening openbare vergadering nieuwe bestuursraad 4 juni 2018 
Mevrouw Schram, verwelkomt als nieuwe voorzitter de aanwezigen, de leden van de bestuursraad 
met name de nieuwe leden de heren John Branderhorst, Paul Noz, Martin de Rouw en Bram van der 
Ploeg en tot slot verwelkomt zij wethouder Kagie, 
De nieuwe leden stellen zich kort voor: 

• De heer de Rouw geeft aan dat hij reeds met pensioen is. .Hij heeft de portefeuille Wonen en 
de portefeuille Leefbaarheid op zich genomen, ook “de bus” valt onder zijn hoede.  

• De heer Branderhorst, ook met pensioen, geeft aan zich graag in te zetten om een bijdrage te 
leveren aan Engelen, Bokhoven en de Haverleij .Hij is van de pragmatische aanpak. Prettig 
dat deze bezigheden niet politiek georiënteerd zijn maar het een belangenpartij betreft voor de 
woongemeenschap. 

• De heer Bram van der Ploeg geeft aan nog lang niet met pensioen te gaan. Hij gaat zich bezig 
houden met Sport en Recreatie en is druk bezig zich te oriënteren op zijn portefeuille. 

• De heer Noz, werkt niet meer en gaat zich bezig houden met Cultuur, Historie en Energie. 

 
De voorzitter wenst iedereen succes, ook de mensen die al in BREB zaten. 
Dit zijn de heren M.F.J.M. Kroezen, C. Lavell en de dames Y. Mulkens, M.M. van den Oord – 
Raemaekers en Y. Schram   
 
De voorzitter geeft aan dat de portefeuilleverdeling rond is en gepubliceerd in De Tweeterp en men 
gestart is met het formuleren van een beleidsplan voor de periode 2018 – 2022. 
 
Als verbeterpunten voor Engelen geeft zij aan: 
1. Het nog mooier, groener en duurzamer maken van  het grondgebied; 
2. Een nog belangrijkere schakel worden in belangenbehartiging van bewoners, verenigingen, 

organisaties en ondernemers; 
3. Bewoners nog beter informeren en betrekken bij  plannen voor hun woon- en leefomgeving door 

het organiseren van dorpstafels en het houden van enquêtes.   

De afstemming en samenwerking tussen BREB en gemeente is nog onvoldoende om de volgende 
redenen: 



 

 

1. De bestuursraad is een commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders. 
Zij mag gevraagd en ongevraagd advies geven over aangelegenheden in het bestuursgebied. 
Vaak ‘vergeet’ de gemeente advies te vragen. Ook als dit wel het geval is, betrekt men de BREB 
te laat. Het college heeft dan al een besluit genomen. Het advies  kan weinig meer toevoegen en 
wordt eerder een advies aan de gemeenteraad in plaats van aan het college. En de 
gemeenteraad ‘vergeet’ vaak te vragen of de BREB om advies is gevraagd en welk advies  
inhoudelijk is gegeven. De BREB wil graag dat het nieuwe college hen op tijd informeert om goed 
te kunnen adviseren. 

2. In de statuten is vastgelegd dat bij afwijking van de adviezen van de BREB het college daarvan 
gemotiveerd schriftelijk mededeling doet aan de BREB. In de praktijk hebben we dit de afgelopen 
jaren nog niet meegemaakt. De BREB wil dat het nieuwe college de gemaakte afspraken in de 
statuten op dit punt nakomt. 

3. Tijdens de openbare vergaderingen vinden er regelmatig inhoudelijke discussies plaats. De 
wethouder kan niet alle inhoudelijke vragen beantwoorden, omdat hij niet van alle agendapunten 
de portefeuillehouder is. Dit werkt niet prettig, want als de voorzitter het antwoord op bepaalde 
vragen niet weet, moet dit eerst worden opgezocht of nagevraagd en daardoor komt de 
beantwoording van de vragen in de volgende vergadering pas weer aan bod. De BREB zegt toe 
zo duidelijk mogelijk vooraf aan te geven per agendapunt waarover de discussie zal gaan. De 
wethouder kan dan overige portefeuillehouders inhoudelijk raadplegen over de antwoorden op 
vragen van de BREB. 
 

De BREB gaat de komende vier jaar zelf aan de slag met ideeën en initiatieven van bewoners en 
communiceren daarover op een actieve wijze. Dorpen inclusief kastelen in de Haverleij vormen een 
gemeenschap en zijn op elkaar aangewezen. 
De ondersteuning van en communicatie met de gemeente  bij dit vele werk en de financiële bijdrage 
aan de BREB dient dan ook zodanig te zijn dat zij goed kan blijven functioneren. 

 
Dit is ook de laatste vergadering van wethouder Kagie. We weten nog niet welke wethouder namens 
het nieuwe college aanwezig zal zijn. De BREB vraagt de heer Kagie bij de overdracht van zijn taken 
de drie geformuleerde aandachtspunten mee te geven aan zijn opvolger. 
 
De heer Kagie geeft aan de boodschap over te brengen aan zijn opvolger. Er zijn veel initiatieven 
gestart vanuit Engelen. Er is open gecommuniceerd en met elkaar gewerkt. Een krachtig verhaal. Men 
moet samen blijven optrekken. Als zaken eerder gecommuniceerd kunnen worden is dat natuurlijk 
belangrijk om te doen. De wethouder wenst de BREB succes met het beter maken van de Engelense 
samenleving. 
 
Inspreker Mevrouw Hoeksema: 
Mevrouw geeft aan de ze al 20 jaar in Engelen woont en betrokken is bij de groenvoorziening bij de 
speeltuin. Het stukje grond bij de Roerdomp/Kuifeend verslechtert. Het is nog niet ingevuld. Er is 
contact over opgenomen met de gemeente maar deze reageert niet. Zij stelt de volgende vragen: Hoe 
gaan we om met kale plekken binnen het groen? Hoe handhaven we het parkeerbeleid? Hoe 
communiceren we met de gemeente? 
Er ligt een stuk grond dat is kaal gereden. In overleg met de gemeente is de bestrating aangepast. 
Een strook bleef open liggen. We zijn er 10 jaar mee bezig geweest. De strook werd niet ingevuld. De 
bewoners zijn met ideeën gekomen. Eind dit jaar zijn grote planten geplaatst, dat is top!  
Het stukje dat kaal ligt wordt steeds groter omdat we de bocht niet kunnen nemen i.v.m. parkeren 
naast de plek. De communicatie met de gemeente over dit onderwerp ligt nu stil. 
 
De heer Kagie zegt toe dat de BREB geïnformeerd wordt over de personen die op bezoek komen om 
dit vraagstuk op te lossen. 
Er komen steeds meer auto’s in Engelen. Hoe kunnen we samen het parkeerprobleem in Engelen 
oplossen? Politie-inzet en handhaven is niet de oplossing. We handhaven alleen waar het echt nodig 
is. Het advies van de wethouder is het onderwerp te agenderen en samen met deskundigen te kijken 
naar een oplossing voor Engelen. Ook adviseert hij de kale plekken binnen Engelen te inventariseren 



 

 

en dit onderwerp eerst binnen portefeuilles te bespreken en daarna te agenderen om te komen tot een 
oplossing. 
 
2. Verslag van de openbare vergadering 12 maart 2018 
Pagina 1 : N.a.v. akkoord watersportvereniging Engelermeer blijft staan. 
Pagina 2: Het antwoord van de heer Van Tol is nog niet ontvangen. De heer Kagie zegt toe het 
onderwerp stand van zaken aantal amfibieën bij Engelermeer zo snel mogelijk opnieuw bij de heer 
Van Tol neer te leggen. 
Verkeersaudit: aan het actiepunt hoeft geen gevolg meer gegeven te worden. Er komt een 
burgerinitiatief om een aantal verkeersborden te plaatsen. Dit onderwerp komt opnieuw op de agenda.  
De heer Kroezen geeft aan dat hij een mailtje heeft ontvangen over de verkeersaudit. 
Er komt snel een afspraak op locatie. De heer Gijsbrechts neemt contact op met mevrouw Van Oord 
over de situatie in Bokhoven. De heer Kagie zal de heren Van Tol en Gijsbrechts vragen om contact 
op te nemen met de BREB.  
 
Pagina 3: Er is bericht van de gemeente ontvangen over het bushuisje in Bokhoven. Het past niet op 
de geplande plek. De ruimte is te smal. Men gaat zoeken naar een andere geschikte locatie. 
Mevrouw Mulkens 
Zondagavond lagen er twee grote containerschepen bij de ligkade. Men hoorde geen geluid van 
noodstroom. Kast is wel geplaatst .Geen geluidsoverlast meer. Dat is top! Een enorme verbetering. 
Pag 4:  geen opmerkingen. 
Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Verslag van de openbare vergadering 16 april 2018 
De heer De Rouw zat niet in de beoordelingscommissie. Dit was de heer Branderhorst. Dit moet 
worden gewijzigd. Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Evaluatie verkiezingen BREB 2018 
De voorzitter geeft aan dat  e.e.a mis gegaan is bij de verkiezingen. 

• De toelichting op de stemkaart ontbrak 
• Er ontbraken kandidatenlijsten. 
• Installatie van 4 kandidaten verliep niet foutloos. wegens het ontbreken van verklaringen. 
• Onduidelijkheid bij procedure, welke personen waren wel en niet gekozen. 

De BREB heeft inmiddels bericht ontvangen van de heer Velders om de procedure te doorlopen en 
waar nodig bij te stellen om fouten in de toekomst te voorkomen. Mevrouw Mulkens  en de heer 
Branderhorst nemen deel aan het overleg met de heer Velders.  
 
5. Beheersverordening Kom Bokhoven 
Mevrouw Van den Oord licht toe waarom het onderwerp op de agenda is geplaatst. 
De verordening zou inzicht kunnen geven over wat er vast ligt voor Bokhoven. Dit ligt normaal vast in 
het bestemmingsplan dat in dit geval in 2007 is vastgesteld. Indien een bestemmingsplan ouder is dan 
10 jaar is de gemeente verplicht het te herzien.  
Het herzien kan ook via een beheersverordening. Dit is gemakkelijker en sneller en er is geen 
inspraakverordening  op van toepassing. Je laat het oude bestemmingsplan bestaan en formuleert 
alleen de wijzigingen. 
Het is goed om kennis te nemen van de verordening. Het zou meer inzicht kunnen geven in situaties 
waarop actie moet komen. Dit is hier echter niet het geval. Het oude bestemmingplan voldoet nog 
goed. De beheersverordening geeft twee belangrijke doelen aan, het faciliteren van een woning bij : 
Het  Snoekenpad  en Graaf Engelbertstraat 
We kunnen nu niets met de verordening maar de BREB heeft vragen. 
Waarom is de BREB niet geïnformeerd over deze verordening en is geen advies gevraagd? 
De heer Kagie: De verordening is een technische, neutrale aangelegenheid en heeft geen materiele 
consequenties. Er is geen sprake van het legaliseren van zaken die voorheen niet konden. Daarom is 



 

 

de verordening niet voorgelegd.  De tekst waaruit dit blijkt wordt aan de BREB toegezonden. 
Informeren is een vanzelfsprekendheid. Dit had men moeten doen.  
Voor mevrouw Van den Oord is de situatie duidelijk. 
Voor de heer Kroezen niet. Hij vindt het wel een wijziging van het bestemmingsplan. Er wordt 
aangegeven waar wel gebouwd mag worden waar dat eerder niet mocht. 
Mevrouw Van den Oord geeft aan dat het aansluit op bestaande regels. Men wijkt niet af van 
bestaande regels. 
Mevrouw Schram: Het was netjes geweest als de gemeente ons tijdig had geïnformeerd en had 
uitgelegd waarom er geen advies aan de BREB is gevraagd. 
 
6. Raadsinformatiebrief Evaluatie wijk-, buurt- en dorpsbudget 2017 
Mevrouw Van den Oord geeft aan dat het goed is te reageren en inbreng te geven vanuit de BREB op 
de raadsinformatiebrief en onderwerpen te vergelijken met eigen ervaringen. 
Zij geeft kort een paar punten aan: 

• De regeling is op 1 jan 2017 ingegaan, er was 26.000 euro beschikbaar voor allerlei 
initiatieven voor Engelen en Bokhoven. 

• Wat heeft het opgeleverd?  Verbetering van het leefklimaat .Meer contacten en binding tussen 
inwoners, meer verantwoordelijkheidsgevoel bij en meer initiatieven van inwoners. Het  
verkort de afstand tussen bewoner en ambtenaar. Dit kunnen we vanuit Engelen en Bokhoven 
geheel onderschrijven. 

• Er zijn ook kritische geluiden; de initiatieven waren niet vernieuwend, het zijn altijd dezelfde 
bewoners die actief betrokken zijn. Dit geldt voor veel steden en dorpen. Daar is niets mis 
mee. We moeten wel oppassen dat alle inwoners een kans krijgen een aanvraag te doen. Nu 
is het merendeel hoger geschoold. 

• Gemiddeld zijn er 38 aanvragen ingediend. Door Engelen/Bokhoven 40, relatief veel 
aanvragen omdat we een kleine gemeenschap zijn. Er werden aanvragen ingediend tussen 
12 en 50 duizend euro. 

• Waardering voor de procedure is 7,2 en voor de regeling 7,9. De aanvraag is eenvoudig in te 
vullen al is het verplicht gebruik van de digid voor sommigen misschien een obstakel. 

• Veel ouderen en weinig jongeren zijn betrokken. City Boost wil jongeren bij aanvragen 
betrekken. Engelen zoekt ook naar mogelijkheden om jongeren te betrekken. 

De BREB is ook positief over de regeling en gaat ermee door. We hebben gehoord dat de regeling 
wordt uitgebreid met groene voorzieningen. De heer de Rouw en mevrouw Mulkens versterken het 
team. Men gaat onderwijs er meer bij betrekken. 
Mevrouw Schram: De regeling vraagt veel werk. Dat hebben we gemerkt binnen de BREB. Iedereen 
die aanvraagt krijgt een gesprek en wordt geholpen. Fijn dat jullie het willen doen en er versterking 
komt om het werk lichter te maken. 
De heer Kagie adviseert de BREB het eigen verslag over het onderwerp naar de gemeenteraad door 
te leiden. De link naar het totale overzicht van aanvragen  wordt beschikbaar gesteld aan de BREB. 
 
7. Energietransitie Engelen, Bokhoven en de Haverleij   
Mevrouw Mulkens geeft aan dat het de laatste vergadering is waarbij wethouder Kagie aanwezig is.  
Meer dan eens is de wethouder aangesproken over het beleid, en het gedrag van de gemeente 
inzake windturbines. Het betrof gehoord worden, draagvlakonderzoek, het luisteren naar bezwaren 
van bewoners. Het was en is voor de wethouder vaak niet mogelijk te spreken omdat het onderwerp 
bij de Raad van State ligt.  
Wij hebben nu de gelegenheid om een bijdrage te leveren voor klimaatneutraal in 2015. Er gebeurt al 
veel. De eerste woningen zijn losgekoppeld van gas en er wordt energie verkregen middels 
zonnepanelen. 
De BREB heeft de afgelopen periode  kennis kunnen nemen van de mores en gemeentelijke 
belangen op dit punt maar ook van het wat negatieve imago dat Engelen hierbij naar buiten heeft 
gebracht. Toch hebben wij als leden van de BREB de gelegenheid om juist nu een bijdrage te leveren 
op het gebied van energietransitie. Er gebeurt al veel maar de BREB wil meer. 



 

 

De BREB wil dat meer bewoners meer bijdragen leveren om zo de aarde beter (een groene omgeving 
en gezonde lucht in onze woonomgeving) door te geven aan de volgende generaties. Daarom heeft 
de BREB een nieuwe portefeuille: Energietransitie. 
Zo wil de BREB de rest van ’s-Hertogenbosch laten zien dat ze bij moet dragen maar vooral ook bij wil 
dragen. Samen zoeken naar oplossingen in plaats van problemen, helpen bij de transitie in plaats van 
tegenwerken op een manier die een ander niet lastig valt met bewegende of hoorbare maatregelen. 
Mevrouw Mulkens vervolgt dat het een uitdaging was om wethouder Kagie aan te moedigen tot een 
uitspraak als wethouder over de windturbines. Volgens de coalitieafspraken zet de gemeente nu in op 
nieuwe windmolens ofwel turbines. De heer Kagie ziet daar straks op toe dat dat ook gaat gebeuren!! 
Vergeet niet hoe fout dat hier is gegaan in het overleg met de bewoners. 
De BREB pakt de handschoen van de energietransitie in ons bestuursgebied met verse moed en 
positieve inzet op. Zij is  ervan overtuigd dat de wethouder dat ook doet in de rest van  
’s-Hertogenbosch en al haar buitengebieden en wenst hem succes maar vooral tot ziens. 
 
8. Rondvraag 
De heer Lavell geeft aan dat er klachten zijn geuit over de protestantse kerk, Er zou geluidsoverlast 
bestaan door het houden van feesten. Er was sprake van twee incidenten. Er is overleg geweest met 
het kerkbestuur. Dit is teruggekoppeld naar de gemeente. Er is een enquête uitgezet bij omwonenden 
binnen 100 meter van de kerk. Hieruit bleek dat het niet ging om overlast van feesten maar om 
overlast van de kerkklok. 
Bij 57 adressen is de enquête uitgezet. Daarvan hebben er 42 gereageerd. 
85 % hiervan is van mening dat er niets hoeft te veranderen. 
Het kerkbestuur en de BREB maken allebei een advies voor de Gemeente. Deze is aan zet omdat de 
toren eigendom is van de gemeente.  
De heer De Rouw: Wanneer laat men de 100 dagen Politiek in Engelen ingaan? 
Afspraak is in het Politiek Café eind oktober van dit jaar. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag  
3 september 2018. 
 
 
Bernadette van de Griendt, 
20 juni 2018 


