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CONCEPT-VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOV EN   
DATUM: 5 november 2018   
  
Aanwezig   
   
Voorzitter  : mevrouw Y. Schram   
Overlegpartner : de heer R. Geers  
Ambt. secretaris: mevr. J. Pawiroredjo 
Leden     : de heer J.J. Branderhorst 

: de heer M.F.J.M. Kroezen 
: de heer P.J.M.  Noz 

 : de heer P. van Beek 
: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers   
: de heer B. van der Ploeg 

Pers       : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)   
Publiek  : 5 personen. 
Afwezig  : de heer C. Lavell 

: mevrouw Y. Mulkens 
 
1. OPENING   
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. De heer Lavell en mevrouw Mulkens hebben zich 
afgemeld.  
 
2. VASTSTELLEN VERSLAG 3 SEPTEMBER 2018 
Naar aanleiding van: 
Pagina 1:  
De heer Van der Ploeg meldt dat mevrouw Hoeksema pas op vrijdag 2 november een reactie heeft 
gehad. Zij vond dat te laat. Algemene opmerking dat de gemeente vaak te laat of niet reageert op 
mensen die meerderde malen bellen of mailen. Daar zijn steeds meer klachten over. De 
gemeenteraad stelt burgerparticipatie op prijs. Mensen voelen zich achter gesteld. Vanuit Engelen 
komen steeds meer geluiden dat de gemeente minder aanwezig is in het dorp. 
De heer Geers begrijpt de opmerking. Coördinatie (overheids-)participatie zit in zijn portefeuille. Van 
bewonersraden hoort hij vaak dat de verwachtingen aan het begin van het gesprek en de 
communicatie achteraf niet helder zijn. In bepaalde situaties komt het echter ook voor dat men zich 
niet gehoord voelt, omdat de gemeente niet het gewenste antwoord geeft. Zowel het college als de 
gemeenteraad vinden participatie belangrijk. Er zijn experimenten gedaan bij grote en kleine 
projecten. Het blijft elke keer maatwerk. Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Hoeksema is heel 
veel gedaan; wellicht had de communicatie beter gekund. Wat de wethouder betreft is deze zaak 
afgesloten.  
 
De heer Van Beek ontbreekt bij de lijst met aanwezigen.   
 
Pagina 4: 
De vergadering vindt plaats op 5 november en niet op 4 november. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. MEDEDELINGEN 
Mevrouw Van den Oord heeft ’t Pareltje nr. 265 uitgedeeld. Daarin staat o.a. een uitnodiging in voor 
de AED en reanimatiecursus, die in Bokhoven inmiddels een herhalingscursus is geworden. Hartveilig 
Den Bosch staat daar nu ook achter en heeft ervoor gezorgd dat heel Engelen hartveilig is. Er zijn 
voldoende AED’s die bereikbaar zijn als er sprake is van een hartstilstand. De cursussen zijn 
belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen ze kunnen bedienen.  
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Bokhoven heeft zich aangesloten bij de Coöperatie LangstraatGlas die bezig is om het buitengebied 
van glasvezel te voorzien. Er is voldoende animo om Bokhoven in het voorjaar 2019 ook te voorzien 
van glasvezel. 
 
Verkeersveiligheid en leefbaarheid Baron van der Aa  weg  
De BR vraagt al geruime tijd aandacht voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de Baron van 
der Aaweg. De bewoners van Bokhoven hebben een voorstel aan de gemeente Den Bosch gedaan 
om op korte termijn enkele eenvoudige maatregelen te nemen die de situatie positief zullen 
beïnvloeden. Het gaat om: 
• Het plaatsen van 30 km borden op drie plaatsen bij het binnenkomen van de bebouwde kom: 

Baronesse van Egmondweg, Haarsteegseweg en Baron van der Aaweg; 
• Aanpassing van de bestaande borden aan de nieuwe situatie. 

De noodzaak voor deze maatregelen neemt toe omdat de productie van de steenfabriek met 1/3 van 
de huidige capaciteit wordt verhoogd. Het vrachtverkeer van en naar de steenfabriek zal daardoor 
toenemen. Verder is er een extra (gevaarlijk) kruispunt ontstaat door het doortrekken van de 
Oppershof. Daar zijn 7 nieuwe woningen gerealiseerd die nu met hun vervoer op de Baron van der 
Aaweg uitkomen. Dit verzoek is begin 2018 gedaan. Gevraagd wordt wanneer er een overleg hierover 
gepland kan worden met de gemeente om deze maatregelen te realiseren.  
De heer Geers geeft aan dat bij hem een verzoek uit 2006 bekend is over het verleggen van de 
bebouwde komgrens . Daarbij is toen heel concreet aangegeven dat het, bezien vanuit alle richtlijnen 
die daar gelden, niet zomaar mogelijk is om de bebouwde kom grens te verleggen. Dat is geen 
gemakkelijke opgave en gaat te ver om dat hier aan tafel te bespreken. Hij zegt toe daar ambtelijk 
nogmaals naar te laten kijken. 
 
Maquettes Haverleij 
De heer Branderhorst meldt dat de maquettes van de Haverleij destijds met veel geld tot stand zijn 
gekomen en van hoge kwaliteit zijn. Ze zijn opgeslagen in een depot van de gemeente op de 
Helftheuvelweg. Hij is samen met de voorzitter van Heemkundekring Angrissa naar de maquettes 
gaan kijken. Vervolgens is aan alle VVE’s gevraagd of zij belangstelling hebben voor de maquettes. 
Twee maquettes kunnen in de hal van twee kastelen geplaatst worden. De maquette van Leliënhuyze 
bevindt zich in een museum in Rotterdam. Als het nodig is, dan wil De BR daar toch gebruik van 
kunnen maken. De maquettes van Daliënwaerd en Zwaenenstede zijn nog kwijt. Daar wordt nog naar 
gezocht.  
 
Dorpstafel 21 november 
De heer Van Beek is druk bezig met de voorbereiding van het bezoek van de burgemeester op 21 
november. Het voornemen is om hem het gevoel van “een warm bad” te geven en alleen maar 
positiviteit uit te stralen. 40 partijen zijn aangeschreven. Het programma heel strak in tijd. Inmiddels 
hebben 11 partijen zich aangemeld. Elke partij heeft 5 minuten om zich te presenteren. Mevrouw 
Schram hoopt dat de burgemeester in het voorjaar een fietstocht met de BR wil maken.  
 
Politiek Café 8 november 
Mevrouw Schram meldt dat op 8 november een Politiek Café wordt georganiseerd. Een groot aantal 
raadsleden komt op bezoek. De bedoeling is te bekijken welke beloftes ze voor de verkiezingen 
hebben gedaan en wat ze willen gaan realiseren de komende periode. Er zullen zowel coalitie als niet 
coalitiepartijen aanwezig zijn.  
 
4. Begroting 2019 
De heer Kroezen constateert met gepaste vreugde dat in de gemeentebegroting voor 2019 een 
aantal, reeds lang geleden door de BREB aangekaarte, wensen worden ingevuld. Het gaat om: 
• Fietsstraat op de Maasdijk tussen te twee bebouwde kommen van de twee kerkdorpen.  

• rotonde bij de kruising Beverspijken - Haverlij waar op 28 oktober 2015 twee meisjes het 
slachtoffer waren van een tragisch verkeersongeval met zeer ernstige gevolgen.  
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De rotonde dreigt opnieuw buiten de bebouwde kom te komen zodat fietsers er geen voorrang 
zullen hebben. Ook is de toegestane snelheid nog steeds 80 km/u, wat onacceptabel is in de ogen 
van de BREB, haar achterban , de fietsersbond en het CROW. Volgens de heer Kroezen is de 
“onafhankelijk verkeer auditeur” niet bij de rotonde Maaspoort gaan kijken, waar een soortgelijke 
situatie is. De BREB doet opnieuw een oproep aan de wethouder om de bebouwde komgrens aan 
te passen zodat de maximum snelheid, net als bij Maaspoort, naar 50 km/u gaat. 

• Vrij liggende fietspaden langs de Haverlij tussen de A59 en de Kraanvogellaan. De BREB 
adviseert om deze te renoveren. Door wortelopdruk is de situatie gevaarlijk geworden voor de 
fietsers. Volgens de gemeente is er geen geld beschikbaar in de begroting voor deze renovatie 
omdat deze fietsradiaal al onderdeel van het sternetwerk is en het onderhoud nu bij R&B ligt. 

• GOL (Gemeenschappelijk Overleg Langstraat). De provincie stelt dat dit overleg alleen ziet op het 
gebied tot aan aansluiting 45 (West). De gemeente is met de BREB in overleg om maatregelen op 
Bosch grondgebied te nemen om het te verwachten sluipverkeer vanuit Vlijmen te mitigeren. De 
Bellaard is opgeknapt om deze verkeerstoename op te kunnen vangen met borging van 
verkeersveiligheid van aan- en omwonenden per auto of fiets, te voet of met een 
landbouwvoertuig. Nu nog de rotondes bij de kruisingen van de Bellaard met de Steenbeemden 
en de Haverlij, zodat deze Haverlij ook veilig wordt of blijft. De huidige aansluiting Langekamp 
Haverlij voor de fietsers zal dan naar verwachting van de BREB ook voldoende veilig zijn. 

• Nieuw toezicht- en handhavingsbeleid. De BREB wordt graag tijdig bij het ontwikkeltraject 
betrokken om mee te kunnen denken. 

• Dorps/wijk ontwikkelingsplan. De BREB wil graag samen met de gemeente een integraal multi 
facet ontwikkelingsplan voor het bestuursgebied van de BREB ontwikkelen.  

• Duurzaamheid. De BREB heeft de naam van de portefeuille “Energietransitie” veranderd in 
“Duurzaamheid”. De BREB stelt vast dat de gemeente veel te veel vaart op subsidiestromen van 
derden voor onmetelijk hoge windmolens. De BREB is van mening dat de gemeente nog steeds 
niet serieus werk gemaakt heeft van het grootschalig installeren van zonnepanelen op de daken 
van haar eigen gebouwen, die van haar partners in scholen en sporthallen en die van veel  
ondernemers met hallen met platte daken zoals supermarkten, bouw- en groenmarkten, het 
Theater aan de Parade enz.  

• Bouw twee nieuwe kastelen. De BREB ziet het als een gemiste kans dat de twee nieuw te 
bouwen kastelen geen nul-op-de-meter woningen worden. Dat terwijl dit juist het hogere 
marktsegment is waar kopers graag die extra investering doen en waar de gemeente als mede 
eigenaar van Haverleij BV een belangrijke stem heeft en invloed kan aanwenden. Ook op dit punt 
wordt een laatste beroep op de wethouder gedaan. De BREB heeft geen macht maar slechts 
invloed, en de wethouder heeft volgens de BREB beide.        

De heer Geers is van mening dat het college een fantastische begroting heeft opgezet. Een aantal 
nieuwe thema’s is nadrukkelijk op de kaart gezet. Hij herkent zich er niet in de opmerking dat de 
gemeente op geld van derden vaart. De opgaven gaan we met z’n allen doen en daar hoort ook bij dat 
je met andere partijen en inwoners praat en andere geldstromen probeert te verkrijgen. De gemeente 
heeft een beleid waarin iedereen zonnepanelen kan plaatsen. Op onze eigen panden zijn enorm veel 
panelen geplaatst. In de komende periode zal er actief contact zijn met grote bedrijven om de 
duurzaamheidsopgaven te realiseren. Zo heeft het college een duurzaamheidsakkoord getekend met 
de woningcoöperaties en ook met het stedelijk huurderplatform, Enexis en Waterschap de Aa en 
Maas. Gezamenlijk doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Samen met deze partijen stellen we ook 
een circulaire economie in onze wijken en dorpen voor en hebben we als doel een goede verwerking 
van afvalstromen bij de sloop van gebouwen. In de begroting is m.b.t. het dorpsontwikkelplan 
opgenomen dat daar in de komende periode mee wordt gestart. Dat betekent echter niet dat er voor 
alle wijken en dorpen een plan is in deze periode. Het idee is om te bekijken, mede vanuit initiatieven 
van bewoners, welke thema’s belangrijk zijn voor Engelen, Bokhoven en de kastelen en op basis 
daarvan een kijkje naar de toekomst te nemen. Pak daar vijf elementen uit waar de BREB de focus op 
kan leggen. Wat maakt de dorpen en kastelen uniek, wat zijn de aandachtspunten en hoe kan daar in 
de toekomst een oplossing voor worden geboden. Dit alles bekeken vanuit een hogere scope. 
Uiteindelijk rolt daar dan op de langere termijn een dorpsontwikkelplan uit.  
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Het college gaat in het kader van de Omgevingswet gebiedsvisies vaststellen, samen met de 
bewonersraden en de inwoners. Dat proces moet nog worden opgestart.  
Dat zelfde geldt voor het toezicht en handhavingsbeleid. Wat vindt de gemeente belangrijk, waar 
liggen de prioriteiten en hoe gaan we daarmee om. Dat zijn vraagstukken die we met de 
bewonersraden gaan bespreken. Dat maakt het bestuursakkoord echt anders dan anderen. 
 
Rotonde Beverspijken: de heer Geers heeft de oproep duidelijk gehoord. De gemeente heeft een 
standpunt ingenomen. Dat is niet wat de BREB wil horen, maar is wel het antwoord van de gemeente. 
Er is nogmaals naar gekeken, maar er zijn geen nieuwe argumenten om het oude standpunt te 
heroverwegen, behalve een nieuwe wethouder als gesprekspartner. Mevrouw Schram vraagt waarom 
de aanpassing wel kan bij de rotonde in Maaspoort en niet in Engelen. De heer Geers antwoordt dat 
het daar een ander stedelijk gebied betreft met woningen eromheen. Bij de Beverspijken is sprake van 
natuurgebied en industrie. De gemeente heeft een duidelijk standpunt ingenomen en daar blijft het bij. 
De heer Geers tekent bezwaar aan tegen de wijze waarop de discussie door de heer Kroezen 
gevoerd wordt. Mevrouw Schram is van mening dat beter moet worden uitgelegd waarom er in 
Engelen sprake is van een andere situatie dan bij de Maaspoort. Veiligheid zou de prioriteit moeten 
hebben in deze discussie. Op de ene rotonde hebben fietsers voorrang en op de andere rotonde niet. 
Dat is onduidelijk en leidt tot meer onveiligheid. De beweegreden van de BREB is puur de 
verkeersveiligheid, de gemeente zou daar ook oog voor moeten hebben. De heer Geers geeft aan dat 
de gemeente dat uiteraard ook als uitgangspunt heeft. Hij heeft er alle begrip voor dat dit een heikel 
punt is voor de BREB en dat zij graag een andere oplossing ziet. Als de BREB op papier zet wat er 
aan de situatie veranderd is, dan zal het college dat nog een laatste keer beoordelen. Daarbij merkt hij 
nogmaals op dat er door ons geen relevante wijzigingen in de situatie zijn geconstateerd. 
Ervaringsdeskundigheid van bewoners zullen wij meenemen bij de beslissingen die wij nemen. 
Alles wat de gemeente aanlegt voldoet aan alle regels; veiligheid is een van de allerbelangrijkste 
punten daarvan. Het is een vreselijk ongeluk geweest, dat ontkent niemand, maar het is ook een 
incident. Als de gemeente op basis van alle incidenten alle verkeerssituaties moet wijzigen, dan is het 
de vraag of die situaties dan verbeteren.  
 
Bouw twee nieuwe kastelen 
Bij de twee nieuw te bouwen kastelen zet de gemeente zwaar in op natuurinclusief, klimaatadaptief, 
energiezuinig maar ook stedenbouwkundige kwaliteit op twee unieke locaties. De kans is vrij groot dat 
het geen nul-op-de-meter woningen worden. Bij elk project wordt het maximaal haalbare nagestreefd. 
Op dit moment stijgen de bouwkosten echter enorm en daarnaast moeten we een product hebben dat 
verkocht kan worden. Er wordt een enorm hoogwaardige bouw neergezet in een iets lichtere vorm van 
energiezuinigheid. 
 
De heer Kroezen is niet content met het standpunt van de gemeente. En geeft aan dat het een 
gemiste kans is dat de auditeur niet in Maaspoort is gaan kijken. Hij betreurt het ten zeerste dat de 
gemeente vasthoudt aan eerder ingenomen standpunten. Daarnaast geeft hij aan heel wat jaren meer 
wijsheid te hebben dan de wethouder en adviseert hij de wethouder de spreuken in de hal van het 
stadhuis te bestuderen alvorens verder te gaan. Hij had verwacht dat met de nieuwe wethouder te 
praten viel. De heer Kroezen verlaat vervolgens de vergadering.  
 
De heer Geers begrijpt de emotie van de heer Kroezen, maar vindt ook dat met een open en eerlijke 
manier met elkaar gepraat moet kunnen worden. De wethouder vraag de BREB of dit een standpunt is 
van dhr. Kroezen of van de BREB. Als dit relaas het standpunt van de BREB is, dan is er een 
belangrijk punt om te kijken hoe we in de toekomst met elkaar omgaan. 
 
Mevrouw Schram geeft aan dat het relaas strookt met wat de BREB vindt. Elk lid heeft recht om 
meningen op zijn eigen manier te verwoorden, iedereen is tenslotte anders. De heer Geers antwoordt 
dat ook respect getoond moet worden voor andere meningen. De gemeente heeft een standpunt 
ingenomen en is niet van plan dat te veranderen, tenzij aangetoond kan worden dat er veranderingen 
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zijn.  
Participatie wil niet zeggen dat de gemeente uitvoert wat iemand wil. Het betekent dat we de opgaves 
die we hebben bespreken en kijken naar de beste oplossing. De gemeente neemt een besluit en is 
verantwoordelijk, niet een inwoner en niet de BREB. De gemeente moet toetsen of sprake is van een 
veilige of deugdelijke situatie. Daartoe wordt alle informatie die van buitenaf wordt verkregen 
meegewogen. Dat is participatie.   
Mevrouw Schram beseft ook goed waar de bevoegdheden liggen. Dat een besluit anders kan 
uitpakken dan de BREB heeft geadviseerd, moet de BREB ook accepteren. De BREB is ook bereid 
om dat te accepteren. Dat adviezen of onderdelen daarvan niet gehonoreerd worden, beseft de BREB 
maar al te goed, alleen gaat niet iedereen daar hetzelfde mee om.  
De heer Van Beek geeft aan dat een ieder het recht heeft om meningen te formuleren zoals die dat 
wil, het is echter niet de manier waarop hij dat zou doen. De heer Branderhorst geeft aan dat het de 
toon is die het hem doet. Mevrouw Schram sluit af door aan te geven dat de BREB gaat kijken naar 
andere oplossingen. 
 
6. RONDVRAAG 
Slechte telefonische bereikbaarheid in Engelen en Bokhoven 
De heer Van Beek geeft aan dat de ontvangst van gsm in Engelen buitengewoon beroerd is. Hij 
informeert of de bereikbaarheid in Engelen/Bokhoven en Haverleij binnen het aandachtsgebied van de 
gemeente valt.  
De heer Geers antwoordt dat er een paar jaar geleden een uitgebreid consumentenonderzoek is 
uitgevoerd door de NOS over het mobiele bereik in woonplaatsen. Daar kwamen Engelen, Empel, De 
Groote Wielen, Vinkel en Nuland als aandachtspunt uit. De gemeente heeft vervolgens contact 
opgenomen met Monet, een overkoepelende coöperatie van de providers. In eerste instantie viel deze 
problematiek niet onder de bevoegdheid van de gemeente. De rijksoverheid kwam vervolgens met het 
besluit om alle luchtalarmsystemen te ontmantelen en over te gaan tot AlertNL. Daarbij is de vraag bij 
de gemeente terecht gekomen om te zoeken naar een goede locatie in de omgeving voor de 
zendmast. En ook te kijken naar het verloop van de procedure. Iedereen wil kunnen bellen etc. maar 
niemand wil de zendmast in de buurt hebben. Dit zijn de dossiers die kunnen rekenen op een intensief 
natraject. Omdat in Bokhoven, Engelen en met name de Haverleij te weinig dekking is, wordt er naar 
de Sluis van Engelen gekeken als locatie een nieuwe zendmast.  
Mevrouw Schram vraagt om de BR om advies te vragen als daar meer nieuws over is. De heer Geers 
zal de verantwoordelijk ambtenaar vragen om de BR hierbij te betrekken en in contact brengen met de 
heer Van Beek.  

Complimenten aan wijkagent 
De heer Van Beek spreekt zijn complimenten uit aan de wijkagent.  
 
Dorpsontwikkelplan 
De heer Van Beek informeert naar voorbeelden van bewonersraden die een dorpsontwikkelplan 
hebben opgesteld. De heer Geers haalt Nuland als voorbeeld aan. Daar is een heel goed document 
opgesteld met subsidie van de provincie. Dat geld heeft de gemeente niet.  
Mevrouw Schram geeft aan dat de BREB zelf ook het initiatief kan nemen door dorpstafels te 
organiseren met het dorpsontwikkelplan als item, wellicht met begeleiding vanuit de gemeente.  
 
Naam en communicatie project Boschwijzer 
Mevrouw Van den Oord heeft een uitnodiging ontvangen voor een presentatie over het project 
Boschwijzer op donderdag 15 november in BBS Kruiskamp. Gevraagd wordt of daar ook andere 
geïnteresseerden naartoe mogen gaan.  
 
Kade Engelen 
De heer Geers meldt dat er nieuw beleid wordt opgezet voor het aan- en afmeren van boten. De kade 
in Engelen wordt daar ook in meegenomen. De BR zal daar ook bij betrokken worden.  



6 
 

 
Viskraam Plus 
De heer Geers meldt dat er een aanvraag is ingediend om op woensdag een viskraam bij de Plus te 
plaatsen. De gemeente kent geen branchering. Er wordt nog uitgezocht of er afspraken zijn gemaakt 
met de exploitant van de supermarkt.  
 
Verplaatsen datum openbare vergadering 
De openbare vergadering van de BR wordt verplaatst naar 10 december. Op 3 december is het intern 
overleg gepland.  
 
8. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.  
 
 
 
Jane Pawiroredjo, 
26 november 2018 


