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1. OPENING  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Noz is afwezig. Er zijn twee 
insprekers.   

Omgevingsvergunning Sint Corneliusweg 10 
De heer Van de Wijdeven woont aan de Oppershof in Bokhoven. Afgelopen week heeft hij gehoord 
dat de gemeente aan zijn achterbuurman een omgevingsvergunning in overeenstemming met het 
bestemmingsplan heeft verleend voor de bouw van een vrijstaande garage met berging en 
atelierruimte aan de Sint Corneliusweg 10. Het gebouw heeft qua omvang een grote impact op de 
woningen eromheen. De buurman heeft de buren niet geïnformeerd over zijn bouwplannen. In deze 
tijd van burgerparticipatie is dat niet te plaatsen. De heer Van de Wijdeven vraagt waarom er geen 
omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden. Kan de gemeente de vergunning opnieuw bekijken? Zodat 
er iets gebouwd wordt dat binnen de omgeving past.  
De heer Geers geeft aan dat het ongebruikelijk is om een dergelijke vraag voor te leggen aan de 
bestuursraad. De geëigende weg hierin is het indienen van een bezwaar bij de gemeente. Die weg 
zou ook bewandeld moeten worden. Op basis van het verhaal van de heer Van de Wijdeven 
constateert de wethouder dat het gaat om een vergunning die in overeenstemming is met het 
bestemmingsplan. Het betreft dan een omgevingsvergunning die verleend moet worden. Ook dan 
wordt het als fatsoenlijk geacht om als initiatiefnemer de buren te informeren, maar dat is geen 
verplichting en ook geen zaak waar de gemeente op stuurt. Een bouwplan in overeenstemming met 
het bestemmingsplan dient namelijk te worden gezien als ruimtelijk aanvaardbaar, ondanks dat de 
verandering voor omwonenden wel impact kan hebben. Als buren elkaar niet informeren is er nog 
altijd de ‘officiële bekendmaking’ van de aanvraag en het besluit waarbij een belanghebbende kennis 
van kan nemen en, indien gewenst, bezwaar in kan dienen tegen het besluit.  

Verkeersveiligheid Schoolstraat 
De heer Radsma meldt dat hij contact heeft gehad met de heer Van Helvoort over de 
verkeersveiligheid in de Schoolstraat. Automobilisten die van de dijk afkomen houden zich niet aan de 
snelheid van 30 km/u. Daardoor ontstaat een gevaarlijke verkeerssituatie. De verkeerskundige is nu 
bezig om de zaak te bekijken en een advies te schrijven.  
De heer Branderhorst bevestigt dat de situatie met de verkeerskundige is bekeken. Het gaat om het 
talud waar men vanaf de dijk naar de kom van Engelen kan rijden. Aan de voet is een scherpe bocht 
naar rechts met aan het eind een kleine drempel. Die remt de snelheid niet echt af. Een ander punt is, 
dat er ongeveer op 500 meter vanaf de dijk een bebouwde kom bord met 30 km/u staat. Dat bord zie 
je snel over het hoofd. Daar zou een oplossing voor gezocht moeten worden. Verder is het heel lastig 
om het gedrag van mensen te beïnvloeden, ongeacht de maatregelen die er getroffen worden.  
 
Speeltoestellen speeltuin De Vlacie 
2 ½ jaar geleden is er een nieuw speeltuintje gerealiseerd aan De Vlacie. Vanwege een tekort aan 
budget zijn destijds niet alle gevraagde speeltoestellen geplaatst. Er zouden nieuwe houten 
speeltoestellen komen. Destijds heeft de heer Radsma aan aanvraag voor de financiering van de 
speeltoestellen ingediend voor het wijk-, buurt- en dorpsbudget (Wbd). Die aanvraag is afgewezen. 
Aan de heer Van Helvoort is gevraagd of het dit jaar mogelijk is om een nieuwe aanvraag te doen. Er 
worden voor dit jaar weer veel aanvragen verwacht. Het beperkte budget moet over meerdere 
aanvragen verdeeld worden. Mevrouw Van den Oord heeft onlangs met de gemeente gesproken over 
buitenspeeltuigen. Belangrijk om te melden is dat er geen nieuwe investeringen meer worden gedaan, 
omdat er stevige bezuinigingen aan komen. In plaats daarvan wordt vanuit het oogpunt van 
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duurzaamheid bekeken of speelmeubilair hergebruikt kan worden. Bijv. op plaatsen waar minder jonge 
kinderen wonen, zijn speeltoestellen overbodig. Die kunnen dan op een andere locatie herplaatst 
worden. Zij nodigt de heer Radsma uit om samen met haar en de heer Branderhorst te kijken welke 
mogelijkheden er zijn voor het indienen van een aanvraag voor hergebruik van speeltoestellen. Verder 
doet zij een aanbod om gezamenlijk te kijken of er vanuit het Wbd-budget mogelijkheden zijn. De heer 
Radsma is blij met elk initiatief, als dat bij kan dragen aan een verbetering van de leefbaarheid van 
Engelen.  

2. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 10 MEI 2021  

Naar aanleiding van: 
 
Pagina 1 
Elektrische deelauto’s 
De heer Branderhorst vindt het jammer dat in het verslag niet is opgenomen dat er veel inzet is 
geweest vanuit de bestuursraad om in de Haverleij ruchtbaarheid aan het project te geven. De heer 
Veldhuis heeft dat in zijn betoog niet meegenomen.  

Pagina 2: 
Engelermeer 
In het verslag staat dat er gewerkt wordt aan een uitgebreid evaluatiekader. De heer Van Beek vraagt 
of de bestuursraad daar een bijdrage aan kan leveren. De heer Geers geeft aan dat voor hem 
onduidelijk is in welke context het woord “kader” gebruikt is. Er zal een evaluatie plaats gaan vinden 
nadat de evenementen plaats hebben gevonden. De bestuursraad kan aangeven welke punten echt 
belangrijk zijn om mee te nemen in de evaluatie. Het college zal overwegen die punten dan ook mee 
te nemen in de evaluatie. Mevrouw Schram meldt dat de bestuursraad een advies zal indienen bij het 
college met betrekking tot de evenementen bij het Engelermeer. Dat advies kan gebruikt worden bij de 
evaluatie.  

De heer Geers meldt dat de vergunningaanvragen voor de evenementen Smerrig en Paradijs van het 
Zuiden in voorbereiding zijn. Het college is voornemens om de vergunning voor Smerrig op zeer korte 
termijn te verlenen en dat een eventueel advies dan ook zeer snel dient te worden aangeleverd om 
meegenomen te worden in de overwegingen. Mevrouw Schram deelt mee dat de bestuursraad op 
zeer korte termijn een advies daarover uit zal brengen aan het college.  

Pagina 4 
Concept beleidskader windenergie gemeente Heusden 
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 4 februari 2020 een zienswijze ingediend. Mevrouw Schram 
vraagt of de bestuursraad daar een afschrift van kan krijgen. Mevrouw Pawiroredjo zal dat navragen. 
 
Driekoningenplein 3A en 4 
Correctie in het verslag: Mevrouw Van den Oord vult aan dat er een omgevingsvergunning is 
aangevraagd voor het bouwen van een aantal villa’s tegenover de camping, achter een boerderij 
gelegen aan het Driekoningenplein. 

Pagina 6 
De heer Branderhorst informeert of de asfaltcentrale verplaatst gaat worden. De heer Geers geeft aan 
dat “verplaatsen” niet het juiste woord is. Als de asfaltcentrale op de huidige locatie verdwijnt, dan 
wordt een nieuwe centrale gebouwd op een locatie die aan de juiste normen voldoet. Op dit moment 
wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn op de nieuwe locatie. Daar kan niet eerder dan na het 
zomerreces duidelijkheid over worden gegeven.  

Het verslag wordt vastgesteld. 

3. MEDEDELINGEN 
 
Enquête wonen  
Mevrouw Van den Oord doet kort verslag over de enquête die via De Tweeterp is gedeeld met de 
bewoners. Daar is heel goed op gereageerd. 78 bewoners hebben gehoor gegeven aan de oproep om 
de vragenlijst in te vullen. In de leeftijd van 37 tot 83 jaar. Bij de vraag naar de keuze voor woningen in 
de toekomst wordt o.a. genoemd de levensloopbestendige woning, aanleunwoning, 
gemeenschappelijk wonen. Andere suggesties voor de toekomst zijn o.a. winkels, een restaurant en 
leuk terras. Er komt nog een verslag over de uitkomst van de enquête in De Tweeterp. De enquête 
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geeft wel aanleiding om in het najaar (november/december) een fysieke dorpstafel te organiseren met 
als onderwerp Wonen en Leefomgeving.  
 
 
4. VISIEDOCUMENT VERGROENING 
De heer Kroezen is vanaf dit agendapunt afwezig in verband met verbreking van de 
internetverbinding. 
 
De heer Branderhorst deelt mee dat het visiedocument voor de vergroening in het bestuursgebied aan 
de wethouder is aangeboden. Hij beveelt aan om het document in de gemeentelijke organisatie door 
te geleiden. Informeel is het reeds aan enkelen ter toetsing gezonden, maar dit is nu onze visie, die 
we ook willen doorvoeren. Het is een dynamisch document, dat bijgesteld kan worden als dat 
noodzakelijk is. De uitgangspunten blijven echter overeind voor de duur van 2 jaar. 

Op 16 juli is er een overleg over de bomen gepland met de gemeente en de bestuursraad. 
Vooruitlopend op dat overleg is er in het buitengebied een inventarisatie gedaan. Ook is er een oproep 
geplaatst in De Tweeterp om suggesties uit de dorpen en het landgoed te krijgen. Daar zijn twee 
reacties op gekomen die aardig en praktisch uitvoerbaar zijn. De respons valt toch tegen. Kennelijk is 
er al veel groen of zijn de mensen tevreden. De inventarisatie van vergroening langs de wegen en 
locaties in de dorpen Engelen en Bokhoven en het landgoed de Haverleij zal worden besproken. 
Welke initiatieven zijn wel/niet haalbaar? Op welke termijn kan vervolgens de uitvoering gepland 
worden? De bestuursraad weet dat het budget van de gemeente beperkt is. Jammer genoeg zet de 
gemeente daar onvoldoende budget tegenover terwijl er steeds meer van bewoners wordt gevraagd. 

Mevrouw Van den Oord vertelt dat er in De Tweeterp berichten zijn geplaatst om het belang van 
biodiversiteit voor de toekomst van ons voedsel en het herstel en behoud van onze natuurlijke 
leefomgeving meer onder de aandacht te brengen. Daarop kwamen veel reacties van bewoners en 
deze zijn als volgt opgepakt: 

Vier studenten van de HAS Den Bosch zijn aan de slag gegaan met de wens om in Engelen en 
Bokhoven de bodem te onderzoeken om zaaigoed en bloemrijke planten de kans te geven om aan te 
slaan. Zij hebben op een tiental plaatsen bodemmonsters genomen en daarop adviezen voor 
beplanting gegeven. Dat heeft geleid tot de volgende initiatieven:  

− In Kasteeltuin Haverleij zijn er door leerlingen, docenten en (imker)ouders bijenkasten geplaatst 
om het belang van bijen voor onze leefomgeving inzichtelijk te maken. Om bewoners en 
wandelaars hierbij te betrekken is een Wijklokaal voor Biodiversiteit ingericht in de school. Dit 
lokaal is toegankelijk is voor iedereen (oud en jong) die een bijdrage wil leveren aan meer 
biodiversiteit.  

− Om de tuinen goed te kunnen onderhouden heeft de stichting Kasteeltuin Haverleij voor de drie 
tuinen een eco-waterpomp op zonne-energie geregeld. Die wordt zeer binnenkort geïnstalleerd. 
Samen met de gemeente en de bestuursraad wordt bij de tuinen een kleine 
buitenlesplaats/rustplaats gerealiseerd, waar ook wandelaars en tuiniers kunnen vertoeven en 
genieten van de mooie tuinen.  

− Om iedereen mee te laten genieten van al het moois en meer informatie te verstrekken over wat 
ecologisch beheer (sinds 2014 ingezet) inhoudt, wordt een informatiebord samengesteld om 
bewoners en bezoekers er meer bij te betrekken.  

− In de laatste weken voor de zomervakantie zullen de studenten van HAS Den Bosch en kinderen 
van Antonius Abt en De Matrix twee (zelfgemaakte) insectenhotels plaatsen in Engelen en in 
Bokhoven. 

In Bokhoven heeft Bewoners in Beweging samen met de bestuursraad diverse initiatieven opgepakt.  
Allereerst is opgehaald wat er in Bokhoven allemaal speelde en wat de wensen en ideeën van 
bewoners hierin waren. Zo verbouwt Marike Boerman in de Verftuin allerlei bloemen en planten 
waaruit verf wordt gewonnen. De camping van Bokhoven wordt ecologisch beheerd; dat geldt ook 
voor de verwerking van het afval en afvalwater. De wandel- en pluktuin van de familie Van Grinsven 
waar straks iedereen welkom is om de vruchten te komen plukken. Aandacht is er voor de vele 
groenstroken en boomspiegels in het dorp die door aanwonenden geadopteerd zijn en met bloemzaad 
zijn ingezaaid. In afstemming met het nieuwe maaibeleid en de gewenste aanpassing van het daarbij 
passende maaibeheer zullen de bijen en vlinders in Bokhoven op deze manier voldoende voedsel 
kunnen vinden en een prachtige ‘honey highway’ aantreffen. 

Over al deze initiatieven wordt zoveel mogelijk gecommuniceerd. Dat gebeurt in afstemming met de 
afdeling Communicatie van de gemeente.  



4 
 

Eind augustus komt er een plan van aanpak over Eetbaar groen. 

De heer Branderhorst vertelt dat gestart is met het opzetten van een Wijkbeheerplan. Het idee is om 
in december met de stakeholders die in het bestuursgebied actief zijn een gezamenlijk overleg te 
plannen. Het gaat om de gemeente, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Defensie, Natuurmonumenten, 
het Waterschap en mogelijk nog andere participanten. Bedoeling is om in grote lijnen de 
(deel)voornemens voor 2022 te bespreken en mogelijk al af te stemmen. Bijna alle organisaties 
hebben al hun instemming kenbaar gemaakt en juichen het zelfs toe.  

Dit initiatief is geen equivalent van wat de gemeente aan contacten onderhoudt met de genoemde 
organisaties. Het moet een informatiekanaal worden, waarin de lopende en voorgenomen zaken aan 
bod komen. Die informatie wordt dan vastgelegd in een termijn kalender. 

Uiteindelijk moet het leiden tot een wijkbeheerplan, waarin alle activiteiten, beleid en planning en 
afspraken vermeld staan van alle stakeholders, die voor de inwoners van belang kunnen zijn. Het is 
een hele uitdaging, die we in januari 2022 hopen te kunnen presenteren. 

De heer Geers spreekt zijn complimenten uit over het visiedocument voor de vergroening van 
Bokhoven en landgoed Haverleij. Het is een gebied in onze gemeente dat al behoorlijk groen is. Maar 
waar ook nog kansen liggen om dat verder te versterken. In de raad is ooit het initiatiefvoorstel “Een 
bij hoort erbij” aangenomen. Insecten en biodiversiteit zijn erg belangrijk. De gemeente investeert 
daarin. De gemeente beschikt over stevige budgetten voor investeringen in de openbare ruimte. Dat 
zijn echter wel reguliere budgetten waar al een bestemming aan vastzit. Het is de kunst om 
gezamenlijk af te stemmen hoe de beschikbare financiële middelen zo efficiënt mogelijk ingezet 
kunnen worden, met een zo groot mogelijk effect. Zodat bijgedragen kan worden aan de wens van de 
bestuursraad om van Engelen, Bokhoven en De Haverleij een groene long van ’s-Hertogenbosch te 
laten zijn. Naast de andere groene longen die er in onze gemeente zijn, zoals bijvoorbeeld het 
Kanaalpark. Een mooie ambitie. De heer Geers heeft nog niet de kans gehad om het visiedocument in 
zijn geheel door te nemen en wil dit ook nog aan de hierin deskundige ambtenaren voorleggen om te 
komen tot een goed beeld van de wensen en haalbaarheid daarvan. Mevrouw Schram vult aan dat 
het Waterschap hittestress testen heeft uitgevoerd. Groen in de stad voorkomt dat de temperatuur in 
de stad te hoog wordt. Zo kunnen groene longen om de stad heen zorgen voor een temperatuurdaling 
in de binnenstad van een aantal graden. Dank aan mevrouw Van den Oord en de heer Branderhorst 
voor het vele werk dat zij verzet hebben.  
 

5. PARTICIPATIE OMGEVINGSWET 
 

De heer Van Beek meldt dat de bestuursraad kennis heeft genomen van het raadsvoorstel1. De 
bestuursraad heeft het gevoel dat de theorie van participatie niet aansluit bij de praktijk. Als voorbeeld 
noemt hij de discussie over het Engelermeer.  
De heer Geers begrijpt waar de zorg vandaan komt. Hij legt uit dat de Bossche omgevingsdialoog 
ingevoerd is voor aanvragen die in grote mate afwijken van het bestemmingsplan. Het is de bedoeling 
dat initiatiefnemers vroegtijdig in gesprek gaan met omwonenden. Zij kunnen dan participeren in de 
planvorming zodat de kwaliteit van het plan uiteindelijk kan toenemen en dit mogelijk ook bijdraagt aan 
het draagvlak voor het plan.  
Het raadsvoorstel beschrijft een werkproces dat straks onder de Omgevingswet dient te worden 
ingevoerd. Onderdelen daarvan, zoals de Bossche omgevingsdialoog waar we sinds begin 2020 mee 
werken, functioneren erg goed. Initiatiefnemers en belanghebbenden geven een positieve 
terugkoppeling over de omgevingsdialoog. Dat zorgt ervoor dat initiatiefnemers omwonenden veel 
eerder meenemen in de planvorming en draagt bij aan een goede afweging in de uiteindelijke 
vergunningverlening. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om deze werkwijze voort te zetten als de 
Omgevingswet ingaat. In het zeldzaam voorkomend geval dat initiatiefnemers weigeren om de 
omgevingsdialoog op te starten, dan wordt de aanvraag op de oude manier ter inzage gelegd. Het 
geldt alleen voor omgevingsvergunningen. Voor evenementenvergunningen geldt een ander regime. 
De heer Van Beek geeft aan dat de bestuursraad het gevoel heeft dat hun boodschap niet overkomt. 
In het voorbeeld van de evenementen bij het Engelermeer wordt er naar hun gevoel wel met hen 
gesproken, maar niet naar hen geluisterd. 
De heer Geers geeft aan dat dat natuurlijk een vervelend gevoel is. Belangrijk is echter dat het goede 
gesprek dat kan ontstaan niet direct betekent dat het initiatief wordt aangepast door de wensen van de 
gesprekspartner. De omgevingsdialoog heeft tot doel om de omwonenden in een vroeg stadium te 

                                                           
1 Het gaat om het raadsvoorstel ‘Participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ 
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informeren over de plannen, daarover elkaars afwegingen, belangen en wensen uit te spreken en, 
waar meerwaarde wordt gezien, het plan aan te passen. Dat biedt echter geen garantie voor 
draagvlak. In sommige gevallen zijn en blijven er mensen in de omgeving tegen de plannen. De 
gemeente kan dan, de individuele en maatschappelijke belangen goed afwegende, vinden dat het een 
goed plan is.   

Mevrouw Schram haalt aan dat de gemeente bepaalt of het omgevingsoverleg voldoende is geweest. 
De bestuursraad wil graag weten aan de hand van welke criteria de gemeente dat dan bepaalt. Bij de 
omgevingsdialoog over de evenementen hebben de organisatoren met de bestuursraad gesproken. 
Daar zijn verslagen van gemaakt. De bestuursraad behoudt desondanks toch het formeel recht om 
advies aan het college te geven? De heer Geers bevestigt dat de bestuursraad altijd gevraagd en 
ongevraagd een advies uit mag brengen. Ongeacht of er wel/geen gesprek aan vooraf is gegaan en 
ongeacht of er wel/niet is meegedaan aan de omgevingsdialoog. Er zijn geen vaste criteria waar een 
omgevingsdialoog aan moet voldoen. Het is een vormvrij participatieproces dat plaatsvindt op initiatief 
van de initiatiefnemer en dat op verschillende manieren georganiseerd kan worden. Het gaat erom dat 
er met de omwonenden gesproken wordt over de plannen. Dat zij hun mening daarover kunnen geven 
en dat de initiatiefnemer bekijkt of dat binnen het plan past. Dat betekent echter niet dat elke 
opmerking leidt tot een aanpassing van het plan. De gemeente controleert wel of de 
omgevingsdialoog zorgvuldig verlopen is. Daarvoor hebben we een handreiking voor de 
omgevingsdialoog beschikbaar, 
 
Mevrouw Schram geeft verder aan dat het niet duidelijk is wat er wordt verstaan onder professionele 
en niet-professionele initiatiefnemers. De heer Geers geeft aan dat de aard van de initiatiefnemer niet 
zo relevant is. De niet-professionele initiatiefnemers zijn bijv. particulieren en inwoners die een 
initiatief/plan hebben voor bijvoorbeeld de bouw van een huis. Daarnaast zijn er ook professionele 
en/of commerciële partijen. Beide partijen krijgen dezelfde handreiking van de gemeente om een 
goede omgevingsdialoog te voeren. De heer Van Beek haalt aan dat de bestuursraad juridisch gezien 
geen bezwaar mag indienen. Mevrouw Schram geeft aan dat deze discussie al vaker is gevoerd. De 
bestuursraad mag inderdaad geen bezwaar indienen, dan wordt dat niet ontvankelijk verklaard. Maar 
heeft wel andere wegen die bewandeld kunnen worden. De heer Geers vult aan dat de 
omgevingsdialoog een veel krachtiger instrument is, omdat je dan in een vroeg stadium het gesprek 
aan kan gaan. In een juridische procedure kan je pas achteraf bezwaar maken.  
 
6. DUURZAAMHEID 

De heer Branderhorst geeft een reactie op het duurzaamheidsjaarverslag 2020 vanuit het perspectief 
van het bestuursgebied van de bestuursraad. Het verslag staat vol voornemens en ambities en 
resultaten voor de gemeente in het algemeen. Het zou aan waarde toevoegen als er meer specifiek 
doelen en delen van de gemeente benoemd worden. Voorbeeld: het bedrijventerrein de Rietvelden 
zou een proef locatie zijn voor wat betreft de energie transitie. Kunnen we de zonnepanelen bij de 
Heineken en nog een ander bedrijf beschouwen als een voorbeeld dat doet volgen? We merken er 
weinig van en menig ondernemer verzucht ”is het de investering waard?” Als dat een motief moet zijn, 
dan zijn we nog ver weg van een mentaliteitsverandering op het gebied van verduurzaming. Gelukkig 
worden er nu in de lokale media al meldingen gedaan over acties op het terrein van verduurzaming. 
Dat is een goede zaak en dat moet stelselmatiger gebeuren om de inwoners op de hoogte te stellen 
en te prikkelen. Kijkend naar ons bestuursgebied zien we enkele ontwikkelingen, die vooral door 
particulieren worden uitgevoerd( groene daken, zonnepanelen) of via de gemeente het opzetten van 
de deelauto (op elektriciteit) en laadpalen. Over dit laatste heeft de gemeente zich een ambitieus doel 
gesteld. De bestuursraad is van mening dat het onderwerp fijnstof reductie te weinig aan bod komt. In 
het verleden is meerdere malen gepleit voor zgn. “snuffelpalen”. Naar verluidt is de dichtstbijzijnde 
paal ergens in de buurt van Eindhoven gesitueerd.  Waarom kan dit niet in ons gebied worden 
geplaatst? De kolencentrale in Geertruidenberg is immers een van de grootste veroorzakers van 
luchtvervuiling, die over ons gebied wordt neergelaten. Graag zouden we zien dat in ‘s-Hertogenbosch 
een dergelijke voorziening wordt geplaatst en dat we periodiek kunnen vernemen, hoe onze schone 
lucht zich verhoudt t.o.v. de luchtkwaliteitseisen van de WHO. Een locatie nabij de A2 en de A59 zou 
volgens ons een geschikte plaats zijn. Een ander punt is vergroening en een klimaatbestendige 
leefomgeving. Ondanks de genoemde resultaten missen we stimuleringsmaatregelen. Er wordt veel 
verwacht, maar er staan meestal weinig extra middelen tegenover. Dat frustreert ons als 
bestuursraad, maar ook de operationele medewerkers van de gemeente. Als je echt luistert naar de 
bewoners zijn er veel wensen over bomen en biodiversiteit. Of dit ooit gerealiseerd kan worden binnen 
de bestaande middelen en het bestaande beleid is de vraag en het vraagt ook een zeer lange adem. 
De inwoners willen resultaat zien bij hen in de omgeving en dat stimuleert. Wil je iets realiseren, dan 
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moet er ook mogelijkheden zijn, anders blijft het bij een wensenlijstje en geen op resultaatgericht 
beleid.  

De heer Geers merkt op dat er best wel veel wensen zijn. Als die allemaal ingewilligd zouden moeten 
worden, dan is dat in vele opzichten een uitdaging, niet alleen financieel. Er moeten altijd keuzes 
worden gemaakt. Voor wat betreft de luchtkwaliteit hebben we als gemeente tussen 2009 en 2016 op 
75 punten in de stad luchtkwaliteitsmetingen gedaan. Uit deze meetresultaten blijkt dat de 
luchtkwaliteit in de gemeente steeds beter wordt. Dat neemt niet weg dat we op elk moment willen 
weten wat de luchtkwaliteit is2.  
Op dit moment hebben we een snuffelfietsproject lopen. Hierbij heeft de gemeente 17 
snuffelfietskastjes uitgedeeld die aan het stuur van een fiets gehangen kunnen worden en (zodra ze 
fietsen) luchtkwaliteit meten. Geïnteresseerden kunnen zich voor deelname aan dit project 
aanmelden3. 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft (samen met inmiddels 92 andere gemeenten en provincies) het 
Schone Lucht Akkoord ondertekend. Er is een landelijk meetnet, dat op diverse punten in het land 
meetpunten heeft staan, die op één of meer componenten (de belangrijkste zijn stikstof en fijn stof) 
meten. Deze metingen vormen de basis en controle voor berekeningen over de luchtkwaliteit op elke 
locatie in ons land. Op de website www.luchtmeetnet.nl zijn deze punten en de componenten die ze 
meten  weergegeven. Ook geeft de heer Geers aan dat er recent metingen voor een langere periode 
zijn gestart rondom de asfaltcentrale. Ook die meetresultaten worden openbaar beschikbaar gesteld. 
Mevrouw Schram heeft een app op haar mobiel gedownload waarmee gegevens over de luchtkwaliteit 
in je directe omgeving kan worden opgehaald. In het duurzaamheidsverslag is aangegeven dat ’s-
Hertogenbosch voldoet aan de normen. De app geeft echter altijd aan dat het resultaat slecht tot 
matig is. De heer Geers kent de meetresultaten en de betreffende app niet. Indien gewenst kan de 
voorzitter via de betrokken ambtenaren inhoudelijk navraag doen in de werking en betrouwbaarheid 
van een dergelijke app. De heer Pander Maat is blij om te horen dat er in ’s-Hertogenbosch toch wel 
metingen worden verricht. De bestuursraad was daar niet van op de hoogte en is zeer geïnteresseerd 
in de uitslagen van de metingen.  

7. RONDVRAAG 

Aanleveren verslag 
De heer Van Beek vraagt om het verslag van de vergaderingen eerder aan te leveren. 
 
Informeel overleg 
De heer Van Beek geeft complimenten aan de heren Geers en Van Helvoort over het kort informeel 
overleg. Hij heeft daar een goed gevoel aan overgehouden. Het overleg is een mooie stap om tot een 
betere samenwerking te komen. Ook complimenten voor de actie die ondernomen is voor het plannen 
van het fietsrondje.  

Fietsrondje 
Het fietsrondje met de wethouder en de burgemeester wordt gepland op dinsdag 31 augustus 2021. 

Toehoorder 
De heer Selier heeft de vergadering als toehoorder bijgewoond. Hij is van plan om zich kandidaat te 
gaan stellen voor de bestuursraad. Mevrouw Schram nodigt hem welkom om nader kennis te maken 
met de bestuursraad.  

8. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 13 
september 2021.  

Jane Pawiroredjo, 
7 juli 2021 

                                                           
2 Deze meetresultaten zijn terug te vinden op de www.s-hertogenbosch.nl door te klikken op “Stad in kaart” en vervolgens de 

luchtkwaliteitskaart te selecteren. 

3 Aanmelden kan via leefomgeving-milieuplanologen@s-hertogenbosch.nl  
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