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VERSLAG BESTUURSRAAD ENGELEN EN BOKHOVEN 
DATUM: 25 JANUARI 2021 

Aanwezig:  
Voorzitter: mevrouw Y. Schram 
Overlegpartner: de heer R. Geers 
Ambt. secretaris: mevrouw J. Pawiroredjo 
Ambtelijk: de heer T. van Helvoort 
Leden : de heer P. van Beek 
  : de heer J.J. Branderhorst 
             : de heer Kroezen 
 : mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers 
             : de heer Pander Maat 
Publiek : 3 personen 
Afwezig: de heer P. Noz 
 
1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

2. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 14 DECEMBER 2020  

Naar aanleiding van: 
 
Pagina 1: 

Onderzoek laagfrequent geluid windmolens 
De heer Pander Maat meldt dat hij nog in gesprek gaat met mevrouw Van Manen over het onderzoek 
laagfrequent geluid windmolens. Het is nu nog te vroeg om daar als BREB bij de gemeente op terug 
te komen.  
 
Pagina 2: 

Onderhoud stuk fietspad Haverlij vanwege boomwortelopdruk 
De heer Geers meldt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.  
 
Auto delen in het kader van mobiliteitsprogramma 
De heer Branderhorst meldt dat het project loopt. Reacties zijn inmiddels wat positiever dan eerst 
werd ingeschat.  

Pagina 3: 

Vergroening 
De heer Geers meldt dat de heren Maas en Konings binnenkort een afspraak in zal plannen met de 
heer Branderhorst voor een intake gesprek over verduurzaming. 
 
Wijkbeheersplan 
De heer Branderhorst deelt mee dat de bestuursraad van plan is om een wijkbeheersplan op te 
stellen. Hij heeft vernomen dat wijkraad Sparrenburg daar al mee is gestart. De heer Geers geeft aan 
dat hij wel bekend is met een pilot in de wijk Sparrenburg in het kader van de Omgevingswet. Hij 
adviseert de bestuursraad om vanuit thema’s te werken, bijvoorbeeld het thema vergroening. 
Mevrouw Van den Oord vult aan dat de heer Van Helvoort (nieuwe wijkmanager) vanaf het begin 
hierin meegenomen zal worden.  

Snelheidsmeting 
Mevrouw Van den Oord meldt dat de snelheidsmeting perfect werkte. Helaas is er vocht in de meter 
gekomen. Het zal iets langer duren voordat er vervolgstappen genomen kunnen worden. 

Pagina 5: 
 
Fietsstraat Bokhovense Maasdijk 
Gevraagd is om de aanleg van de fietsstraat Bokhovense Maasdijk naar voren te halen. De heer 
Geers meldt dat dat op dit moment niet mogelijk is. De aanleg van de fietsstraat Bokhovense Maasdijk 
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wordt al vanaf 2014 opgenomen in de begroting en is nu opgenomen in de begroting voor de periode 
2020-2024. Dit project wordt steeds opgeschoven vanwege de volgende redenen: 

- Prioriteit voor aanleg van deze fietsstraat is vanuit verkeersveiligheid bezien niet hoog omdat er 
geen tot zeer weinig ongevallen zijn op de dijk. Er zijn andere locaties met een veel hoger aantal 
ongevallen, met daardoor een hogere prioriteit.  

- Aanleg vanuit beheer bezien heeft meer slagingskans, maar is gekoppeld aan onderhoud. 
Voorlopig staat de Bokhovense Maasdijk niet op de onderhoudsplanning. 

We moeten prioriteiten stellen tussen een aantal maatregelen omdat we een beperkt budget hebben. 
Als we alle maatregelen die we wensen willen uitvoeren, dan komen we enorm veel geld tekort. 
Daarom wordt prioriteit gegeven aan maatregelen die echt noodzakelijk zijn om uit te voeren. Waar is 
sprake van een onveilige verkeerssituatie en waar gaat het mis? Voor nu geldt dat eerst de projecten 
worden opgepakt waarbij de veiligheid echt in het geding is. De Bokhovense Maasdijk staat wel op de 
lijst met punten die in 2020-2024 opgepakt gaan worden. 

Pagina 6: 

Engelermeer 
De heer Branderhorst heeft gehoord dat Staatsbosbeheer van het gebied af wil. En wil bij de 
wethouder toetsen of daar iets over bekend is. De heer Geers is daar niet van op de hoogte.  

Evenement 5 juni 2021 
De heer Van Beek meldt dat er inmiddels sprake is van meerdere aanvragen voor 
evenementenvergunningen bij het Engelermeer. De heer Geers heeft daar geen overzicht van op dit 
moment. Als er meerdere partijen zijn dan zal er uiteindelijk een afweging gemaakt moeten worden. 
Hij zal uit laten zoeken welke aanvragen er ingediend zijn voor evenementen bij het Engelermeer. Als 
er een vergunning is aangevraagd, dan betekent dat niet er al een vergunning is verleend door de 
gemeente.  

Skatebaantje 
De heer Geers meldt dat er helaas geen verandering is in de situatie. De aannemer heeft de 
werkzaamheden nog steeds niet in kunnen plannen vanwege drukte elders. Er is ook geen 
mogelijkheid om een andere aannemer in te schakelen (vanwege contracten). Het project zal worden 
uitgevoerd, alleen duurt het nog wat langer.  

Het verslag wordt vastgesteld.  

3. MEDEDELINGEN 

Nieuwe wijkmanager 
De heer Van Helvoort stelt zich voor. Hij is wijkmanager voor De Groote Wielen, Kruiskamp, 
Schutskamp, Deuteren en Moerputten. Vanaf 1 januari 2021 zijn Engelen, Bokhoven en Haverleij 
daaraan toegevoegd.  

Dorpstafel wonen 
Mevrouw Van den Oord meldt dat het vanwege corona niet mogelijk is om een dorpstafel op 20 juni 
2020 fysiek te organiseren. Wethouder Geers had aangegeven dat er wellicht een mogelijkheid was 
om een digitale dorpstafel te organiseren vanuit de studio. Op 15 december is er een overleg geweest 
waarin is verkend wat de mogelijkheden zijn voor inzet van de gemeentelijke tijdelijke studio en/of 
andere opties, als alternatief voor de dorpstafel Wonen. Inzet van de dorpstafel als middel om met 
bewoners in gesprek te gaan is tweeledig: door hen te informeren over de stand van zaken op het 
gekozen thema (bewustwording creëren) en door vragen en informatie vanuit de bewoners op te 
halen (kansen zoeken). De doelgroep betreft hier oudere bewoners en jonge starters op de 
woningmarkt. Daarbij kwamen de volgende aandachtspunten naar voren. Sluit aan bij de digitale 
vaardigheden van de doelgroep ouderen. Voorkom onnodige drempels en te complexe digitale 
handelingen. Stimuleer deelname door het creëren van betrokkenheid, bijv. door middel van een 
vragenlijst vooraf. Zet in op zoveel mogelijk interactie. Bedenk wat je met de uitkomsten van de 
bijeenkomst wil doen en bereiken. Zorg voor een goede moderator/gespreksleider die in dit geval ook 
digitaal vaardig is. 
Inzet van de studio bleek niet het geschikte instrument te zijn om een dergelijke informatie-uitwisseling 
tot stand te brengen. De inzet van een digitaal platform als MS Teams, Zoom of Skype lijkt meer 
kansen te bieden. Deelnemers kunnen elkaar daarbij deels zien en kunnen in groepen met elkaar in 
gesprek gaan. Er wordt een gerichte vragenlijst voorbereid in samenwerking met de gemeente. Alles 
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wordt zo goed mogelijk voorbereid zodat we heel veel informatie op kunnen halen en de digitale 
dorpstafel zo goed mogelijk in kunnen richten. De vervolgafspraak is gepland op 3 februari 2021. De 
heer Geers geeft aan dat het fijn is dat er zo constructief wordt samengewerkt. De informatie die 
opgehaald wordt is niet alleen interessant voor de bestuursraad, maar ook waardevol voor de 
gemeente.  

Uitbreiding woningbouwlocaties 
De heer Branderhorst heeft in het Brabants Dagblad gelezen dat De Groote Wielen zo langzamerhand 
volgebouwd is. En dat er gezocht wordt naar uitbreiding van woningbouwlocaties richting Vlijmen. De 
heer Geers heeft die uitsprak niet gedaan. De gemeente gaat voor inbreiden en niet voor uitbreiden. 
Daarnaast wordt een omgevingsvisie voorbereid die veel verder kijkt dan het bestuursakkoord. Hij ziet  
heel veel mogelijkheden voor woningbouw via inbreiding. Als er aan uitbreiding wordt gedacht, dan is 
Vlijmen niet de meest logische uitbreidingsrichting. De heer Branderhorst zal het artikel aan de 
wethouder toesturen.  
 
Planvorming Henriëttewaard 
Er zijn vragen gesteld over kleiwinning. Die moeten nog even geparkeerd worden. De heer Geers 
meldt dat de gemeente nog druk doende is met een verkenning voor de gebiedsontwikkeling in de 
Henriëttewaard. Daarin spelen natuurontwikkeling, de linie van 1629 en recreatief medegebruik een 
rol. Dat geldt mogelijk ook voor kleiwinning, maar het is nu te vroeg om daarop in te gaan. We hopen 
voor de zomer van 2021 naar buiten te kunnen treden met de ideeën over de Henriettewaard. Daar 
hoort een uitgebreide dialoog met de streek/buurt en belanghebbenden bij. Naast de bestuursraad zijn 
dat vele partijen, bewoners/gebruikers in het gebied, waterschap, provincie etc. 

Bevorderen van biodiversiteit in Engelen, Bokhoven, Haverleij; Bewoners in Beweging 
Mevrouw Van den Oord meldt dat de bestuursraad in het najaar van 2020 in de Tweeterp en ’t 
Pareltje artikelen heeft geplaatst om de bewustwording over het belang van biodiversiteit en de 
daarmee samenhangende natuurontwikkeling in onze omgeving te bevorderen. De oproep aan 
bewoners om hieraan mee te werken heeft volop reacties en aanmeldingen opgeleverd. Een groep 
bewoners staat inmiddels klaar om lopende en nieuwe initiatieven verder invulling te geven. De 
samenwerking hierin tussen de bestuursraad, IVN, Waterschap AA en Maas, Rijkswaterstaat, 
Provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch is uitgebreid met 5 studenten van HAS 
Den Bosch. Zij gaan in het kader van hun studie Toegepaste Biologie onder de naam BioXperience 
een inventarisatie-onderzoek uitvoeren met als doel het opleveren van een plan over hoe de 
biodiversiteit in onze dorpen verder kan worden bevorderd. Bestaande initiatieven als bijenlint, 
bloemzaadacties, oeverbeplanting, natuurtuinen, natuurlijke wandelroutes, bomenvariaties, 
bloemenweides, ooievaarsnesten, bloemrijke dijktaluds, nieuwe insectenvriendelijke aanplant, meer 
bankjes, etc.  worden hierin meegenomen. Onder de naam Werkgroep Biodiversiteit kunnen we in 
2021 samen mooie stappen gaan maken in verdere natuurontwikkeling 

4. BELEIDSVISIE MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
Mevrouw Schram houdt een betoog naar aanleiding van de beleidsvisie maatschappelijke 
ondersteuning.1 De beleidsvisie is geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 2 februari 
2021. De heer Geers geeft aan dat het college gezien heeft dat de kosten voor maatschappelijke 
ondersteuning uit de pas lopen met het beschikbare budget. Ook zien we dat er in sommige gevallen 
onnodig gebruik gemaakt wordt van wmo-voorzieningen. Daardoor lopen de kosten ook op. Het is van 
belang dat de poort beter bewaakt wordt, zodat het beschikbare geld efficiënter kan worden ingezet. 
Er moeten betere keuzes gemaakt worden naar de toekomst: wat kan wel en wat niet. Noodzakelijke 
hulp blijft daarbij overeind staan. Dat is in de basis het voorstel dat nu voorligt bij de gemeenteraad. 
We zijn het er allemaal over eens dat er een enorme opgave ligt. De babyboomers gaan er in de 
komende jaren voor zorgen dat de vergrijzing in alle wijken en dorpen groter wordt. We moeten niet 
alleen kijken richting de gemeente voor financiering van maatschappelijke ondersteuning. Er moet een 
verandering plaats gaan vinden in de maatschappij, anders wordt het een onbetaalbare opgave. We 
kunnen bijvoorbeeld kijken naar de woningbouw. Hoe gaan we dat organiseren om de opgave kleiner 
te maken? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen langer thuis blijven wonen om de kosten te 
verlagen? De heer Geers vraagt zich af wat het doel van de bestuursraad is om dit onderwerp te 
agenderen voor deze vergadering. Wat wil de bestuursraad daarmee bereiken? Het is een voorstel 
dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en waarover de gemeenteraad beslist.  
Mevrouw Schram hoopt dat duidelijk is geworden dat de bestuursraad de beleidsvisie een beperkte 

                                                             
1 Het betoog zal als bijlage aan dit verslag worden toegevoegd. 
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notitie vindt. De bestuursraad had liever gezien dat ook andere aspecten zoals bijv. woningen erbij 
betrokken waren. Dit is een heel belangrijk thema waar ook andere wijken en wijkpleinen (als die er 
zijn) bij betrokken zijn. Het zou goed zijn om dit met het bewonersradenoverleg te bespreken omdat 
het echt de nodige aandacht zou moeten krijgen. Het gaat om een vrij ernstige aantasting van de 
leefsituatie van mensen. Bijvoorbeeld omdat aanvragen voor trapliften geweigerd worden of mensen 
uit hun sociale omgeving worden gerukt. Mevrouw Schram geeft aan dat niet gezegd is dat dit bij de 
gemeente ’s-Hertogenbosch gebeurt, maar wil er wel mee aangeven dat, zeker als de financiële 
situatie nijpend wordt, wet- en regelgeving de boventoon gaan voeren en dat daardoor schrijnende 
situaties ontstaan. De bestuursraad wil dit thema graag agenderen voor het Bewonersradenoverleg. 
De heer Geers geeft aan dat de agendacommissie van het Bewonersradenoverleg daarover gaat. Hij 
benadrukt dat de gemeenteraad op 2 februari een besluit neemt over de beleidsnotitie. Een 
bewonersradenoverleg kan een dergelijk besluit niet overrulen. Mevrouw Schram geeft aan dat dat 
niet de bedoeling is. Het zou gaan om een advies richting het college. Er zou een gesprek gevoerd 
moeten worden om te kijken of er ook andere mogelijkheden zijn om die enorme groep mensen niet in 
de kou te laten staan. Zeker als er niet voldoende vrijwilligers en mantelzorgers zijn.  
De heer Geers is van mening dat de bestuursraad nu een politiek oordeel velt over een besluit dat aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat is geen taak van de bestuursraad. De heer Van Beek vult 
aan dat de bestuursraad geen politiek oordeel wil vellen. Het is een erg belangrijk onderwerp voor de 
bestuursraad en doet een beroep op dit voortdurend op de agenda te houden. Het college moet er 
budget voor uit trekken. De heer Geers merkt op dat maatschappelijke ondersteuning een erg 
belangrijk dossier is voor de gemeente, niet alleen nu, maar voor de komende jaren. Hij zal het 
verzoek om dit onderwerp te agenderen doorgeven aan de agendacommissie van het 
Bewonersradenoverleg. Het zou goed zijn als het Bewonersradenoverleg zichzelf dan de vraag stelt 
wat bewonersraden zelf zouden kunnen betekenen om ondersteuning te geven aan het gemeentelijk 
beleid. Daar ligt een uitdaging. 

 
5. RONDVRAAG 

Omgevingswet: invoering en toepassing 
De heer Van Beek informeert naar de stand van zaken rondom de Omgevingswet. Daar zou een 
presentatie of informatieavond over gegeven worden. 
De heer Geers geeft aan dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt als de Eerste 
Kamer daarmee akkoord gaat. Het college is voornemens om eind dit jaar een concept 
omgevingsvisie op te leveren. Een onderdeel van de omgevingsvisie zijn de gebiedsvisies. Deze zijn 
op het niveau van wijk. Elke wijk krijgt ‘haar’ gebiedsvisie. De participatie is al gestart. Voor 10 van de 
14 wijken hebben inwoners online kunnen doorgeven wat ze vinden van hun wijk op verschillende 
thema’s. Deze informatie wordt gebruikt voor het opstellen van een gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie 
wordt daarna in één of meerdere fysieke sessies met wijkbewoners verder verfijnd. Als we alle wijken 
hebben gehad, we moeten er nu nog vier, maakt Onderzoek en Statistiek daar een analyse van. Op 
het moment dat deze beschikbaar is, kunnen we deze bespreken met de Bestuursraad. We 
verwachten deze voor de zomer. Mevrouw Schram vraagt om dit onderwerp ook door te leiden naar 
de agendacommissie van het Bewonersradenoverleg.  

Financiële ondersteuning Engelenburcht 
In de krant staat dat de Engelenburcht een bedrag van € 53.000,- ontvangt van de gemeente. De heer 
Pander Maat geeft aan dat het goed is dat de Engelenburcht in deze moeilijke tijd ondersteund wordt 
door de overheid. Hij vraagt zich af hoe deze financiële ondersteuning tot stand is gekomen en of dat 
mogelijk ten koste gaat van andere initiatieven in Engelen en Bokhoven.  
De heer Geers geeft aan dat gemeenten een rijkscompensatiebudget hebben ontvangen voor 
ondersteuning van de buurthuizen. Vanwege de verplichte sluiting vanwege de corona-maatregelen 
hebben buurthuizen namelijk te weinig inkomsten uit zaalverhuur en horeca. De gemeente ’s-
Hertogenbosch heeft de beschikbare middelen naar rato verdeeld onder de buurt- en dorpshuizen in 
onze gemeente. Dorpshuis Engelen kan inderdaad een gedeeltelijke vergoeding van bijna € 53.000,- 
tegemoet zien, voornamelijk bedoeld voor betaling van de vaste (huisvestings-)lasten. Dit gaat 
geenszins ten koste van andere initiatieven in Engelen en Bokhoven.  

Jaarlingen 
De heer Branderhorst meldt dat via Urgenda een verzoek binnen was gekomen om jaarlingen op te 
halen. Jaarlingen zijn stekjes die verzameld worden en ergens anders opgepoot worden om een 
nieuw leven te leiden als boom of struik. Een aantal bedrijven uit Engelen heeft daaraan 
meegeholpen. De jaarlingen zullen worden opgepoot bij tiny houses.  
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Kascommissie 
De heer Van Beek meldt dat de kascommissie nog bezig is om de kas te controleren en een verklaring 
af te geven.  

 
7. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.21 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag  
1 maart 2021.  

 

 

Jane Pawiroredjo, 
4 februari 2021 

 

 

Bijlage bij agendapunt 4, Beleidsvisie Maatschappelijke Ondersteuning 
Betreft: betoog van mevrouw Schram. 

Wethouder, 

De beleidsvisie maatschappelijke ondersteuning staat op 2 februari geagendeerd in de gemeenteraad. 
De bestuursraad Engelen Bokhoven heeft de beleidsvisie maatschappelijke ondersteuning 
geagendeerd in deze openbare vergadering, omdat ook onze bewoners gebruik maken van de Wmo. 
Het gaat in Engelen en Bokhoven vooral om ondersteuning thuis, hulp in het huishouden, 
woningaanpassing en hulpmiddelen en diensten. Weliswaar betreft het minder bewoners in Engelen 
en Bokhoven dan in andere delen van de stad, maar wij verwachten dat ook onze bewoners in de 
toekomst een toenemend beroep op de Wmo zullen doen.   

Allereerst de beleidsvisie. Een visie heeft volgens de bestuursraad als doel inspirerend te zijn en geeft 
visionair een ambitieus beeld van wat de gemeente wil. We missen in deze beleidsvisie een integraal 
doorkijkje naar de toekomst en de maatschappelijke veranderingen, die op ons afkomen. 

Nieuwe maatschappelijke vragen vereisen een andere ondersteuning. 

De gemeente schrijft in de beleidsvisie, dat het inzetten op een sterke informele basisstructuur en 
basisondersteuning de vraag naar lichte en zware specialistische ondersteuning zal verminderen. 
Minder specialistische hulp is kostenbesparend volgens de gemeente. Verder wil de gemeente een 
verscherpte poortfunctie met betrekking tot gebruikelijke zorg en zelfredzaamheid. Dit betekent 
volgens de gemeente, dat er vaker ‘nee’ zal worden gezegd of ‘ja, maar anders’. De 
kostenbeheersmaatregelen zullen volgens de beleidsvisie verder worden uitgewerkt in de 
uitvoeringsagenda.   

Er is een relatie tussen de vergrijzing, het Rijksprogramma Langer Thuis en de afname van het aantal 
mantelzorgers in de toekomst. In een onlangs verschenen onderzoek (augustus 2020) van de 
Radboud Universiteit met als titel ‘Grip op Wmo-woningaanpassingen in de gemeente ‘s-
Hertogenbosch’ wordt deze relatie verder uitgewerkt. Een van de conclusies is, dat als bewoners 
langer zelfstandig wonen er ook meer een beroep zal worden gedaan op woningaanpassing. Ook 
omdat verhuizen geen optie is, omdat er te weinig aangepaste seniorenwoningen beschikbaar zijn. 

In Engelen en Bokhoven is de vergrijzing zichtbaar. Het percentage 65+ers neemt ieder jaar toe. 
65+ers doen een groter beroep op de Wmo dan bewoners in de leeftijd tot 65 jaar. De bestuursraad 
verwacht dan ook, dat in de toekomst ook in Engelen en Bokhoven een groter beroep op de Wmo zal 
worden gedaan.   

De informele basisstructuur in de beleidsvisie bestaat uit vrijwilligers en mantelzorgers. Bij lichte 
specialistische ondersteuning gaat het om huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, hulpmiddelen, 
begeleiding en dagbesteding. 
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De bestuursraad vraagt zich af of en hoe vrijwilligers en mantelzorgers bij al deze aspecten van 
maatschappelijke ondersteuning een rol kunnen spelen. Misschien wel als het gaat om huishoudelijke 
hulp, maar niet om woningaanpassing zoals het plaatsen van een traplift, om hulpmiddelen als een 
rolstoel of om dagbesteding. Verder schetst het rapport ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen 
in 2040’ van het Sociaal Cultureel Planbureau een toekomst, waarin het aantal mantelzorgers sterk 
afneemt en de omvang van de groep oudere mantelzorgontvangers tot 2040 met ongeveer 70% zal 
toenemen.      

De bestuursraad is van mening, dat de gemeente realistisch moet zijn over zelfredzaamheid van 
bewoners en een zorgzame samenleving, waarin voldoende mantelzorgers en vrijwilligers 
beschikbaar zijn. 

De, door de gemeente aangekondigde, verscherpte poortfunctie heeft als uitgangspunt dat de eigen 
kracht van de bewoner centraal staat. Volgens de bestuursraad mag dit uitgangspunt echter geen 
reden zijn om maatwerk aan bewoners te weigeren. Eerst moet de gemeente kijken naar wat een 
bewoner nodig heeft en daarna pas of het past binnen wet- en regelgeving.  

Omdat de beleidsvisie maatschappelijke ondersteuning zo’n belangrijk onderwerp is voor alle wijken 
en dorpen in de stad wil de bestuursraad voorstellen om de beleidsvisie maatschappelijke 
ondersteuning te agenderen in het bewonersradenoverleg. De secretaris van het 
bewonersradenoverleg kan ons verzoek misschien doorgeleiden naar de agendacommissie.  

 


