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1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 2 NOVEMBER 2020

Naar aanleiding van:

Pagina 2:
Onderzoek naar effecten laagfrequent geluid windmolens
Mevrouw Schram meldt dat de bestuursraad, daar waar steun van de bestuursraad wordt verlangd,
achter het onderzoeksvoorstel van mevrouw Van Manen staat.
De heer Geers geeft aan dat de gemeente een inhoudelijke reactie geeft als daartoe een concreet
verzoek wordt gedaan aan de gemeente. Steunt de bestuursraad het onderzoek of gaat de
bestuursraad het onderzoek aanvragen? Mevrouw Schram laat weten dat mevrouw Van Manen bezig
is om het onderzoeksvoorstel verder uit te werken. Zij is op zoek naar financiële steun bij derden. De
bestuursraad vindt het een goed idee dat een dergelijk onderzoek gestart gaat worden.

Pagina 3:

Jeu de boules baan
De heer Branderhorst meldt dat alternatieven voor potentiële locaties in 2021 uitgewerkt worden. Te
zijner tijd zal daarover teruggekoppeld worden..

Stand van zaken plaatsing zendmast
Er zijn op dit moment geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden. De heer Geers geeft aan dat
er een notitie aan de gemeenteraad wordt voorbereid.

Pagina 4:
Dorpstafel
Mevrouw Van den Oord geeft aan dat er op 15 december een vooroverleg gepland is om
mogelijkheden te verkennen om de dorpstafel digitaal te organiseren.

Pagina 5:
Kleiwinning Henriëttewaard
In de begroting wordt “kleiwinning Henriëttewaard” genoemd. De heer Branderhorst informeert wat
daarmee bedoeld wordt. De heer Geers geeft aan dat er de komende jaren op grote schaal flink
geïnvesteerd gaat worden in natuurontwikkeling bij de Diezemonding, o.a. bij de Henriëttewaard. Het
is een onderdeel van het project Groene Delta 2. Het project wordt voor een deel gedekt door
kleiwinning. Het project is reeds opgestart en zal meerdere jaren lopen. De heer Kroezen heeft
destijds kritische vragen gesteld over kleiwinning. De heer Geers zal navraag doen naar de laatste
stand van zaken over kleiwinning.

Het verslag wordt vastgesteld.
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3. MEDEDELINGEN

Onderhoud stuk fietspad Haverlij vanwege boomwortelopdruk
Er zijn vragen gesteld naar aanleiding van het onderhoud van het stuk fietspad Haverlij. De heer
Kemper heeft daar ook over ingesproken. De heer Geers meldt dat er een schouw heeft
plaatsgevonden door een deskundige van de gemeente. Hij heeft geconstateerd dat de verharding
van het fietspad op drie locaties door boomwortels is opgedrukt. Deze opdruk gaf op dat moment nog
alleen het nodige discomfort. Maar om de veiligheid te borgen heeft hij opdracht gegeven om de
opdruk op deze drie locaties weg te nemen. Het fietspad langs de Haverlij tussen de Vutter en de
Kraanvogellaan staat op de meerjaren onderhoudsplanning Exploitatie Wegen. Mevrouw Schram
meldt dat er al werkzaamheden plaatsvinden aan het fietspad. De heer Kemper zal daarover worden
ingelicht.

Auto delen in het kader van mobiliteitsprogramma
De heer Branderhorst meldt dat de bestuursraad gevraagd is te helpen bij de uitrol in de Haverleij van
het project voor het delen van een auto in het kader van het mobiliteitsprogramma. Bewoners zijn
echter huiverig daarvoor. Het valt niet mee om iedereen aan tafel te krijgen. We hopen in januari de
laatste stand van zaken te kunnen geven. Er zal ook een artikel hierover geplaatst worden in De
Tweeterp.

Wisseling wijkmanagers
De heer Van Gaal meldt dat hij per 1 januari 2021 wijkmanager wordt in de wijk Noord. Hij bedankt de
bestuursraad voor de samenwerking. De heer Van Helvoort wordt wijkmanager voor Engelen en
Bokhoven. De bestuursraad bedankt de heer Van Gaal voor de fijne samenwerking in de afgelopen
vier jaar. Er zijn samen met hem, op een prettige manier, veel mooie dingen bereikt. De
bestuursraadzal de heer Van Helvoort uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. De heer Geers
spreekt namens het college zijn dank uit voor de prettige wijze waarop de heer Van Gaal zich heeft
ingezet voor Engelen en Bokhoven.

4. VERGROENING
De heer Branderhorst heeft een inventarisatie en een plan gemaakt om Engelen, Bokhoven en
Haverleij verder te vergroenen. In vergelijking tot enkele verstedelijkte wijken in de gemeente ’s-
Hertogenbosch is er al veel groen in Engelen, Bokhoven en Haverleij. Verduurzaming is een van de
aandachtspunten van de bestuursraad, met “groen” als onderdeel daarvan. De bestuursraad wil het
aspect groen een meer geïntegreerde body geven, waarin inwoners zich herkennen en ook bewust
worden van de noodzaak. In de afgelopen jaren zijn er regionale activiteiten ontwikkeld, zoals het
Levensbos, Groene Delta en diverse lanen. Er zijn recentelijke ontwikkelingen die zich meer richten op
het begrip “groen” en uitgaan van een integralere uitvoering. In de begroting voor 2021 staat bijv.
beschreven:

· Het door-ontwikkelen van de wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) door het onderwerp ‘groen’ te
incorporeren;

· Recentelijk is de bomenaanplant nabij de nieuwe rotonde Beverspijken gerealiseerd, met meer
bomen dan er gekapt waren en met een diversiteit in soorten ( biodiversiteit).

Het is van belang dat we “vergroening” concreet maken en vandaar dat de bestuursraad een opzet
heeft gemaakt om aan dit begrip inhoud en vorm te geven.
Voorlopig beslaat het de items:

Bomen/struiken/planten
Binnen het beheer van de gemeente streeft men naar meer diversiteit van het groen. Het parkachtig
landschap wordt langzamerhand verlaten en men pleit voor meer natuurlijke begroeiing. Voorbeelden
zijn: bomenaanplant rotonde Beverspijken, een betere opzet van groen nabij Heesterburgh ter
camouflage van het parkeerterrein, een nieuwe visie op de begroeiing door bomen langs de Haverleij,
het knotten van wilgen aan de Hennen Weide en bij het Engelermeer. Dit zijn recente ontwikkelingen,
die al lopende zijn. Dit wensenlijstje zal een leidraad zijn voor het komend jaar om met de
stadsecoloog om tafel te gaan zitten. Daarnaast willen we aansluiten op landelijke initiatieven als
“meer bomen NU” en “1 miljoen bomen(scheuten)” en de extra bomen, die de postcode loterij voor
Brabant sponsort. Ook een gemeentelijk initiatief om meer bomen in de openbare en particuliere
ruimten in wijken te planten is een uitdaging op zich.
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Biodiversiteit
Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de variatie aan
ecosystemen waar ze deel van uitmaken, van stadsparken, bossen tot zandverstuivingen. Het begrip
omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen.

Eetbaar groen
Door eetbaar groen te plaatsen in de openbare ruimte krijgt iedereen de mogelijkheid om dichtbij huis
betrokken te raken met de natuur. Kinderen en volwassenen zien hoe vruchten aan de bomen
groeien. Mensen komen bij elkaar, helpen bij het onderhoud en oogsten het fruit. Zij zijn ook in de
openlucht in het groen, wat stress reducerend werkt. In het bestuursgebied zijn al op enkele locaties
vruchtbomen aanwezig. Van belang is dat deze herkenbaar worden en dat er zowel educatief als
recreatief gebruik van wordt gemaakt. Voorbeelden zijn de volkstuinen van Antonius Abt, de
notenbomen galerij tegenover Leliënhuyze, de perenbomen in Leliënhuyze en de appelgaard nabij het
Engelerhart.

Bijen-, vlinder- en insectenlint
Een bijenlint bestaat uit zoveel mogelijk aaneengesloten stukken berm of groenstroken met daarin bij-
vriendelijke beplanting. Bermen worden met een bloemenmengsel ingezaaid dat een brede spreiding
heeft qua bloeitijd. In Bokhoven is een actie geweest, waarbij de bewoners een zakje bloemenzaad
kregen om deze in hun tuinen of bermen te zaaien. Ook in Engelen is er een actie geweest voor
bloemenbermen, met name door de gemeente aangebrachte bloembollen bij Daliënwaard en aan het
einde van de Schoolstraat.  Dit kan voor heel het gebied meer toepasbaar worden. Daarnaast maken
veel insecten hiervan gebruik en een aantal van deze soorten  zijn nuttig als het gaat om bestrijding
van overlast veroorzakende insecten/rupsen zoals de eikenprocessierups.

Beheer Openbare ruimte
Hier komt de rol van de gemeente als verantwoordelijke voor het onderhoud van het groen in beeld.
De diverse onderdelen van de gemeentelijke organisatie hebben een eigen taakgebied en de
wijkregisseur is de belangrijkste schakel om de coördinatie, de communicatie en de uitvoering te
managen. Onze wijkregisseur heeft een (te) groot werkterrein, waaraan hij aandacht moet schenken.
Het gevaar bestaat, dat de voortgang en/of de uitvoering hem ook verrast. Dit vraagt aandacht van het
gemeentelijk management.

De bestuursraad wil jaarlijks een planning bespreken, wat er gepland en uitgevoerd gaat worden en
ook welke wensen er zijn van uit de bewoners. Dit vraagt om een gestructureerd en
geïnstitutionaliseerd overleg met alle belanghebbenden. Dit voornemen is al voorzichtig gestart, maar
vraagt – zeker in het begin – afstemming en inbedding in het gemeentelijk apparaat. Voorbeelden zijn:
de gemeente heeft een (nieuw) beleid t.a.v. het gedifferentieerd maaien van bermen en gazons.
Vergroening komt geregeld terug in de begroting.

Het uiteindelijk doel is te komen tot een wijk(gebied)beheersplan, waarin jaarlijks alle activiteiten
staan, die uitgevoerd gaan worden. Uiteraard hebben klachten en storingen voorrang, maar dan
kunnen deze ingepast worden en/of keuzes worden gemaakt. Deze aanpak komt ten goede aan de
beheersbaarheid van kosten ad hoc vragen kunnen daarmee beantwoord worden of al of niet worden
meegenomen.

Een ontwikkeling is dat we met BIB een adoptieplan gaan opzetten voor diverse straten en gebieden
om zwerfvuil op te ruimen. De jaarlijks zwerfvuil actie is vooral voor gebieden bestemd. Op diverse
routes, waar veel ( doorgaand) verkeer langs komt is er sprake van structurele vervuiling. Individuele
personen doen dit al uit passie voor de natuur. Met een plan kunnen er meer routes in kaart gebracht
worden, om vervolgens door bewoners geadopteerd te worden. Afstemming met het beheer is dan
wel een noodzaak om kosten te voorkomen en te besparen.

Uitvoering
Een goed voorbeeld voor onze aanpak is de groep bewoners van de wijk Hintham, die verduurzaming
heeft opgepakt. Een brede vertegenwoordiging uit de geledingen heeft dit omarmd en met
voortvarendheid opgepakt. Bewoners in Beweging is een goede basis om dit gezamenlijk met
bewoners en andere organisaties( b.v. IVN – scholen- HAS-AVANS-bedrijven) op te pakken.
Inmiddels zijn er al vier leden, die zich bereid verklaren om mee te werken en daarnaast zijn er al
bewoners, die aangeven mee te werken in de uitvoering.

De heer Branderhorst wil een pleidooi houden om vergroening als vast punt te agenderen in het
overleg van de bestuursraad met de wethouder. Hij vindt het opmerkelijk dat de gemeente ’s-
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Hertogenbosch niet voorkomt op de lijst van acht gezondste grote steden van Brabant (bron:
Binnenlands Bestuur). Groen maakt een substantieel deel uit van het begrip “gezond”. Deze vraag is
al uitgezet in de gemeentelijke organisatie. Ons credo zou kunnen worden: we zijn de groene long van
of voor Den Bosch.

De heer Branderhorst vraagt om deze notitie door te leiden in de gemeentelijke organisatie, zodat de
bestuursraad zich aan kan sluiten op de gemeentelijke doelstellingen en daardoor voldoende
ondersteuning kan krijgen in het streven om de gestelde vergroeningsdoelen te verwezenlijken.

De heer Geers geeft aan dat dit een thema is dat gezamenlijk goed opgepakt zou kunnen worden. De
gemeente is op een flink aantal punten al bezig met dit onderwerp. Denk daarbij aan het bomenbeleid,
De Groene Delta, de vergroeningsopgave en/of het thema biodiversiteit. Het is aan de bestuursraad
om hier een vast agendapunt van te maken. De heer Geers wil de bestuursraad ook uitdagen om
samen met inwoners ook echt een visie op te stellen. Wat betekent het nu voor de dorpen Engelen,
Bokhoven en Haverleij? Hoe ziet de toekomst er uit? Waar is verbetering mogelijk? Dat is een
interessante benadering. Daarmee creëer je een ingang bij beheer openbare ruimte om samen te
kijken welke mogelijkheden er zijn en welke afspraken er gemaakt kunnen worden. De heer
Branderhorst is blij dat er op zijn minst steun is voor de ideeën. Mevrouw Schram vindt het prima
suggestie om  een visie op te stellen voor de komende jaren over wat wij willen in onze dorpen en de
Haverleij.

5. VERKEERSVEILIGHEID / ENGELEN SAMEN VEILIGER
Mevrouw Van den Oord geeft een inkijk op de vraag hoe het gesteld is met de veiligheid in Engelen,
Bokhoven en Haverleij. Hoe hebben we en houden we daar zicht op? En welke acties worden
ondernomen voor verbetering? Er is behoefte aan een beeld over wat er op dit gebied allemaal
gebeurt en hoe de verschillende zaken zich tot elkaar verhouden.

Wat is de huidige situatie?
Informatie over veiligheid is afkomstig uit de Enquête Leefbaarheid & Veiligheid (2019),
Politiegegevens (2019 en 2020), Meldpunt openbare ruimte (2019), Wijkveiligheidsenquête Engelen
(2020) en er is kwalitatieve informatie opgehaald tijdens bijeenkomsten (2020).

Enquêtes zijn een goede manier om informatie te verzamelen, vervolgens te matchen met informatie
vanuit verschillende geledingen en invalshoeken en daarna kwalitatief te finetunen. De bestuursraad
is tijdens de  bestuursraadsvergadering van 29 juni 2020 via de presentatie “Samen maken we
Engelen veiliger” over de resultaten geïnformeerd.

De opgehaalde en gewogen informatie leidt tot het zoeken naar oplossingen en acties voor het
bestuursgebied:
1. Meer en gerichte snelheidsmetingen door inzet van extra snelheidsmeters. Die kunnen sneller

en vaker worden ingezet voor positieve snelheidsmetingen, de zogenaamde Smileys. Bewoners
en bestuursraad bepalen mee in de vereiste locaties en meest geschikte tijdvakken.

2. Veiligheid fietspad en omgeving speeltuin Bokhoven: vanwege de complexe situatie en twee
tegenstrijdige belangen heeft hier een schouw plaatsgevonden. De keuze van de gemeente om
op fietspaden zo weinig mogelijk obstakels of belemmering voor de veiligheid van de fietsers aan
te brengen, leek hier in conflict te komen met de veiligheid van spelende kinderen in de direct
aangrenzende speeltuin. Er ligt nu een voorstel om deels met natuurlijke hagen en deels met een
goed zichtbare afsluiting dit gedeelte van Bokhoven voor alle partijen veilig te maken. Deze acties
zijn uitgezet en verlopen voorspoedig. Er komt een beweegbaar paaltje en bord met speeltuin
erop.
Het officiële fietspad bovenop de dijk is van het Waterschap. Zij hebben te kennen gegeven zeker
geen risico te willen nemen dat auto’s de dijk oprijden, laat staan keren op de dijk. Boven op de
dijk zullen dan wat hen betreft ook weer paaltjes voor afsluiting komen.
Het is na twee jaar nog niet gelukt om het skatebaantje voor de kinderen uit Bokhoven
daadwerkelijk te realiseren. Alles is er, ontwerp, tekening, vergunning, geld voor de aanleg, maar
de aannemer krijgt het sinds juni 2020 al niet in z’n planning ingeschoven. Daar moet een
oplossing voor gevonden worden.

3. Verkeersveiligheid bij Kindcentrum de Matrix
Brengen en halen van de kinderen leverde gevaarlijke situaties op met overstekende kinderen,
verkeersopstoppingen en overlast voor het openbaar vervoer. Corona zorgde er al voor dat
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ouders niet meer mee de klas in mochten en dus ook niet massaal voor de school parkeerden. In
vervolg hierop zijn er met de directrice van de school en met de ouders van de OR/MR afspraken
gemaakt voor de inzet in het project “Lekker Anders Dag”. Dit project richt zich op
mentaliteitsverandering, door een positieve benadering. Het initiatief daagt schoolbezoekers,
kinderen en ouders uit, om de auto eens te laten staan en zo verkeersdrukte en -irritatie mee te
helpen terugdringen. Dus geen fysieke maatregelen of bestraffen van fout gedrag, maar een
positieve benadering van goed gedrag!

4. De “Fietsstraat Bokhovense Maasdijk” staat al sinds 2014 op de nominatie om Fietsstraat te
worden. Ook nu is de Maasdijk weer opgevoerd op de gemeentelijke begroting 2020-2024 om
fietsstraat te worden. Waarom schuift deze ingreep steeds op?

5. Engelerhart, sport, recreatie, onderwijs, kinderopvang, jongerencentrum, ontmoetingsplek
Net voor corona uitbrak stond alles in de steigers, met alle partijen die in Engelerhart actief zijn
hadden we de handen op elkaar om meer activiteiten, meer ontmoeting en meer faciliteiten,
natuurbeleving en vergroening te initiëren. Op het programma staan: een ouderen beweegtuin,
een kunstgras hockeyveldje voor de hockeymeiden, vergroenen van het schoolplein, een honden
uitlaat-speelveldje, een Frans pleintje voor ontmoeten en activiteiten en allerlei nog nader te
onderzoeken mogelijkheden. Een volledige presentatie hiervan is beschikbaar en kan in een
eerder met de wethouder besproken  gefaseerd totaalplan voor Engelerhart worden opgenomen.
De eerst volgende stap is en was het informeren en betrekken van de buurtbewoners. En dat is nu
door corona een lastige geworden. Voorstel is om vanuit Bewoners in Beweging met de
bestuursraad, samen met sport en ondernemers een kleine actieve werkgroep te vormen die
Engelerhart op de kaart gaat zetten en het plan onderbouwt en klaar maakt voor de toekomst.
Presentatie en bespreking van het plan volgt in 2021 tijdens een van de eerste
bestuursraadsvergaderingen, waarna verdere acties kunnen worden uitgezet.

Een van de resultaten van het veiligheidsonderzoek, ingegeven door de gesignaleerde overlast
van jongeren op het sport- en schoolterrein, is geen cursus “Hoe ga ik in gesprek met
hangjongeren”, maar wel een gezamenlijk initiatief met de Bestuursraad, Power Up en de
Schuilplaats/Jongerenwerk en wellicht de nieuwe wijkmanager, om met elkaar open en breder het
gesprek aan te gaan over jongeren in Engelen. Dit staat gepland in januari 2021.

6. Het Engelermeer, hoe bereiken we een gezamenlijk en verantwoord gebruik van dit
prachtige natuurpark door de diverse recreërende partijen?
Vanwege de complexiteit en diversiteit van gebruik en gebruikers van het Engelermeer is het van
groot belang dat er begrip is voor elkaars standpunten en meningen. Daarom is hier door de
wijkmanager al meerdere malen een wandeling georganiseerd met verschillende gebruikers. Het
lijkt van belang om de waarde en waardering van het gebied op te krikken, en meer recht te doen
aan de behoefte aan eigenaarschap. Wie voelt zich waar verantwoordelijk voor? Aan de natuur
kunnen zeker impulsen worden gegeven en de eerste stappen in het versterken van de
samenwerking met IVN zijn hier gezet. Ook is er geld gereserveerd vanuit het Wijk-en-
Dorpsbudget om het ooievaarsnest te vervangen en de bio-diversiteit te versterken, e.e.a. in
afstemming en samenspraak met de stadsecoloog. Bij de werkgroep ‘Vergroening’ staat het
Engelermeer zeker ook op de to-do-lijst!

Samengevat: het veiligheidsonderzoek geeft samen met de aanvullende kwalitatieve informatie goede
inzichten in wat er goed gaat en waar bijsturing nodig is om de veiligheid in onze dorpen te borgen en
waar nodig te verhogen. Daar waar vervolgens acties op worden ingezet en goed de vinger aan de
pols wordt gehouden en gecommuniceerd, komen de initiatieven goed van de grond en bereiken het
beoogde resultaat. Daar waar onduidelijkheid bestaat over wie het voortouw neemt en de
communicatie ontbreekt of stil valt, is het initiatief en de actie terug bij af. En het rendement van het
onderzoek gaat verloren. Met stevig projectmanagement kan hier veel winst worden behaald en de
samenwerking tussen gemeente en bestuursraad / bewoners worden versterkt. Mevrouw Van den
Oord draagt daar namens de bestuursraad samen met haar collega’s graag een steentje aan bij!

De heer Geers bedankt mevrouw Van den Oord voor de samenvatting, waarin zaken worden
geschetst in relatie tot veiligheid. De veiligheidsscan voor Engelen, Bokhoven en Haverleij laat zien
dat bewoners de wijk als veilig ervaren. Het gevoel van daadwerkelijke veiligheid kan altijd beter. Het
is goed om te vernemen dat de bestuursraad goede contacten heeft met de gemeente. Acties die op
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verschillende punten zijn uitgezet hebben een goed resultaat opgeleverd. De stand van zaken met
betrekking tot het skatebaantje is hem niet bekend. Het zou goed zijn als dat voor elkaar komt. Bij een
aantal punten is gevraagd om aan te geven wie de gemeentelijke contactpersonen zijn. Dat geldt voor
de Fietsstraat Bokhovense Maasdijk en het verantwoord gebruik van het Engelermeer. Dat zal
uitgezocht worden. De nieuwe wijkmanager zal daar ongetwijfeld ook een rol in gaan spelen. Mevrouw
Van den Oord verwacht niet dat er direct een antwoord komt, maar vindt het fijn dat er aandacht voor
is. Er is een heel helder beeld geschetst over hoe je met elkaar goed kan samenwerken. Soms gaat
dat heel goed. Situaties waar het minder gaat, kunnen als voorbeeld weer meegenomen worden. Een
schouw, wandelingen en goede gesprekken met elkaar vormen een hele waardevolle toevoeging op
een plan dat je hebt of een actie.
De heer Van Gaal onderschrijft dit. Echt concreet met elkaar in gesprek gaan geeft een relatie energie
en daardoor kunnen zaken concreet worden opgepakt. Bij de aanleg van het skatebaantje zijn er
tegenslagen geweest. Het komt zeker goed. Complimenten voor de inzet van iedereen.
De heer Geers bevestigt dat ook bij andere wijken goede ervaringen zijn met een schouw op een
bepaald thema. Door een goed gesprek worden problemen duidelijk gemaakt. Niet alle problemen
kunnen worden opgelost, maar daar kan wel op een prettige manier over gesproken worden. Een
schouw ter plekke werkt vaak beter dan een gesprek aan een vergadertafel.

6. RONDVRAAG

Evenement 5 juni 2021
De heer Van Beek heeft vernomen dat er een aanvraag is ingediend voor een vergunning voor de
organisatie van een festival op 5 juni 2021 aan de Meerheuvelweg. Hij informeert of de heer Geers
daarvan op de hoogte is. De heer Geers geeft aan dat het college de evenementenkalender tijdelijk
heeft opgeschort, omdat niet bekend is hoe 2021 eruit gaat zien. Het was de bedoeling om dit festival
in 2020 te organiseren. Op dit moment wordt de vergunningaanvraag behandeld. Het is niet bekend of
de vergunning verleend gaat worden en, als dat zo is, of het evenement dan daadwerkelijk plaats gaat
vinden. De heer Geers gaat er vanuit dat de organisatoren dan proactief in dialoog gaan met de
bestuursraad. Mevrouw Schram geeft aan dat de bestuursraad af zal wachten of de vergunning
verleend wordt. Daarna zullen mevrouw Schram en de heer Van Beek contact opnemen met de
organisator.

Jaarafsluiting
De heer Geers bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen jaar. Een speciale dank aan de heer
Van Gaal die in de afgelopen jaren veel werk verzet heeft en veel voor elkaar heeft gekregen voor
Engelen, Bokhoven en De Haverleij. Mevrouw Schram sluit zich daarbij aan en wenst de heer Van
Gaal het allerbeste toe en veel succes in de wijk Noord.

7. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 25
januari 2021.


