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CONCEPT-VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN   
DATUM: 10 december 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  : 1 persoon 
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. Er zijn geen insprekers. 
 
2. VASTSTELLEN VERSLAG 5 NOVEMBER 2018 
Naar aanleiding van: 
Pagina 2:  
 
Maquettes 
De heer Branderhorst meldt dat de maquettes van de Haverleij in week 51 zijn beslag krijgen. De 
spullen worden dan opgehaald en worden opgeslagen; enkele maquettes zullen bij de kasten worden 
gehuisvest. De maquettes blijven eigendom van de desbetreffende VVE. Mochten ze de maquettes 
niet meer willen, dan gaan ze naar Angrissa.  
 
Leefbaarheid Baron van der Aaweg 
De heer Geers heeft gevraagd om samen met mevrouw Van den Oord te kijken naar de wensen van 
de bewoners en samen te kijken naar een oplossing. Er zal zo spoedig mogelijk contact worden 
opgenomen met mevrouw Van den Oord.  
 
Fietsdijk Bokhovense Maasdijk 
De heer Kroezen geeft aan dat het “Fietsdijk op de Bokhovense Maasdijk” moet zijn en niet 
“Fietsstraat op de Maasdijk”. Gevraagd wordt of de fietsstraat langer kan worden doorgetrokken dan 
nu gepland is. De BREB heeft altijd gepleit voor een veilige fietsverbinding tussen de Graaf van 
Solmsweg en de Bokhovense Maasdijk (deze liggen in elkaars verlengde). 
 
Pagina 3:  
Nul-op-de-meter woningen 
De heer Kroezen wil graag inzicht in het marktonderzoek dat is verricht naar nul-op-de-meter 
woningen. Daarin zou staan dat nul-op-de-meter woningen niet zinnig zijn. Er ligt iets ten grondslag 
aan de keuze om van de nieuw te bouwen kastelen geen nul-op-de-meter woningen te maken. De 
heer Geers geeft aan dat het onderzoek waar de heer Kroezen op doelt er niet is. Voor elk 
bouwproject wordt samen met de ontwikkelaar bekeken op welke wijze de woningen zo duurzaam 
mogelijk gebouwd kunnen worden, zonder dat ze te duur worden. Met hoge eisen qua 
energiezuinigheid stijgen de bouwprijzen de pan uit. Als je écht nul-op-de-meter gaat bouwen, kom je 
op bedragen uit die niet betaalbaar zijn. De gemeente haalt echt het onderste uit de kan om 
bouwprojecten zo duurzaam mogelijk te maken. 
 
Pagina 4: 
Rotonde kruising Beverspijken-Haverleij 
Mevrouw Schram vraagt om een rectificatie: het moet “rotonde bij de afslag Maaspoort A59” zijn en 
niet “rotonde Maaspoort”.  
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In de derde alinea heeft de heer Geers gevraagd of “het relaas van de heer Kroezen het standpunt 
van de BREB is. In het antwoord van mevrouw Schram moet staan dat het relaas “inhoudelijk” strookt 
met het standpunt van de BREB. Dat is iets anders dan de toonzetting. Naar aanleiding daarvan wil 
de Geers aangeven dat dit besproken is met de BREB en dat de BREB en de heer Geers op een 
betere manier met elkaar verder willen gaan.  
 
Pagina 5: 
Slechte telefonische bereikbaarheid in Engelen en Bokhoven 
De heer Geers geeft aan dat er nog geen vergunningaanvraag ligt. De BREB wordt geïnformeerd als 
de vergunningaanvraag binnen is. De heer Kroezen verwijst naar een eerder advies dat de BREB had 
gegeven over de locatie van de zendmast. Mevrouw Van den Oord zal deze nogmaals toesturen.  
 
Dorpsontwikkelingsplan 
De heer Branderhorst is benieuwd naar het dorpsontwikkelingsplan. De heer Geers geeft aan dat de 
gemeenteraad zich op 11 december buigt over het voorstel Plan van Aanpak Omgevingsvisie ‘s-
Hertogenbosch. De structuur van de Omgevingsvisie zal bestaan uit een raamwerk 
van een Koersdocument, bestaand beleid en gebiedsvisies. Er wordt uitgegaan van een planning, 
waarbij voldoende ruimte is voor dialoog met stake- en shareholders in de stad. Verwacht wordt dat 
het raamwerk van de Omgevingsvisie in het vierde kwartaal van 2021 kan worden vastgesteld.  
In het bestuursakkoord is aangegeven dat we met dorpsontwikkelplannen aan de slag gaan. Er is 
echter nog geen dorp/wijk aangegeven. Mevrouw Schram merkt op dat de provincie subsidie 
beschikbaar wil gaan stellen. De heer Branderhorst zou graag meer informatie willen krijgen over de 
Omgevingswet. De heer Geers geeft aan dat dit wellicht toegelicht zou kunnen worden in het 
gemeentelijk Bewonersradenoverleg.  
 
Viskraam Plus 
Mevrouw Van den Oord vraagt of er al iets meer bekend is over de viskraam? De heer Geers geeft 
aan dat niet bekend is wat de stand van zaken is.  
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. MEDEDELINGEN 
Afwezigheid twee leden BREB 
Mevrouw Schram meldt dat de heer Lavell niet aanwezig is vanwege zijn werk en mevrouw Mulkens is  
nog ziek. De BREB hoopt dat beiden na de jaarwisseling weer aanwezig zullen zijn. 
 
IJsbaan 
De heer Branderhorst heeft overleg gevoerd met het wijkteam over het realiseren van ijsbaan en over 
de locatie. Er is één locatie gekozen als try-out (op de kruising bij De Omloop en de Bellaard). Als het 
Waterschap voldoende water heeft, kunnen we er toch gebruik van maken. Deze week zou er een 
mogelijkheid zijn om dat via een vergunning mogelijk te maken. De gemeente heeft de medewerking 
verleend; het Waterschap moet toestemming geven. Er zal een kort artikel in de Tweeterp worden 
geplaatst om vrijwilligers te werven. De heer Geers vindt het een heel mooi initiatief. De gemeente 
pakt dergelijke initiatieven graag op. Het is leuk om op zo’n manier een speelplek te creëren.  
 
Bezoek burgemeester 
De heer Geers meldt dat de burgemeester erg enthousiast was. Het “speeddaten” gaf veel positieve 
energie.  
 
4. Evenementenkalender 2019 
De heer Branderhorst heeft de Evenementenkalender 2019 ontvangen. Er worden heel veel 
activiteiten gepland in ‘s-Hertogenbosch. Het aantal evenementen in Engelen is mager. Gevraagd 
wordt wat de status is van de kalender. Zo staat er bijv. weer een Losjes Festival op bij het 
Engelermeer op 10 augustus. Dit terwijl de evaluatie over het Losjes Festival 2018 nog niet met de 
BREB is gedeeld. Hoe kan de BREB daar echt bij worden betrokken? De BREB is tegen dit 
evenement bij het Engelermeer en zal zich nog beraden over het aantekenen van een protest tegen 
het festival in 2019.  
De heer Geers geeft aan dat de Evenementenkalender 2019 in concept aan de bewonersraden is 
verzonden. Met de bedoeling dat de betrokken bestuurs-, dorps- en wijkraden de mogelijkheid hebben 
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om een reactie te geven op de evenementen die nu aangemeld zijn voor 2019, vóórdat het advies 
wordt gegeven aan het college. Er is inhoudelijk nog niet naar de aanvragen gekeken. De gemeente 
heeft geconstateerd dat de aanvraag voor het Losjes Festival midden in het broed- en badseizoen zit. 
Dat wordt zeker meegewogen. Het is niet vanzelfsprekend dat het festival op die datum wordt 
georganiseerd.  
De evaluatie van het Losjes Festival vindt in twee delen plaats: een technische evaluatie (hoe zit het 
me de geluidsbelasting aan de omgeving, schade aan de natuur, rommel etc.) en daarnaast een 
sociale evaluatie (wat vindt men ervan). In november is er een gesprek gevoerd met de BREB. Dat 
wordt verwerkt in een definitieve evaluatie. Mevrouw Schram informeert of de evaluatie zeker 
meegewogen gaat worden? De heer Geers geeft aan dat de evaluatie zeker wordt meegewogen.  
 
5. Zorg en welzijn 
Mevrouw Van den Oord vertelt dat er op 16 januari 2019 een dorpstafel zal worden georganiseerd met 
als onderwerp “Zorg en Welzijn”. Ook een aantal zorginstanties doet daaraan mee. Daarvoor zullen 
alle bewoners van Engelen, Bokhoven en Haverleij worden uitgenodigd. De BREB hoopt dat veel 
mensen daarbij aanwezig zullen zijn. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk goede en creatieve 
ideeën op te halen: “wat hebben bewoners nodig om zo lang en prettig mogelijk te blijven wonen en 
leven in Engelen, Bokhoven en de Haverleij”. In de Tweeterp is hier ook aandacht aan besteed. 
Doel is om zorg en welzijn in de dorpsgemeenschap(pen) op de kaart te zetten. De BREB heeft hierin 
de lead. De BREB zal na de dorpstafel bekijken hoe er samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch 
inhoud aan kan worden gegeven.  
De heer Geers spreekt zijn complimenten uit. De BREB haalt hiermee hele belangrijke punten aan. 
Zorg en welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. Hij is erg benieuwd naar de input van de bewoners 
tijdens de dorpstafel.  
De eerste helft van 2019 vindt er een regionaal woonwensenonderzoek plaats. De zorgcomponent is 
daar ook een onderdeel van. Op basis van dit onderzoek kan het college de woonvisie in 2019 op 
gaan zetten en kan er bijv. ook beter worden gestuurd bij nieuwbouwprojecten en renovaties.  
 
6. RONDVRAAG 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
7. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 21 
januari 2019. 
 
 
 
Jane Pawiroredjo, 
8 januari 2019 


