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CONCEPT VERSLAG BESTUURSRAAD ENGELEN EN BOKHOVEN 
DATUM: 24 JANUARI 2022 

Aanwezig:  
Voorzitter: mevrouw Y. Schram 
Overlegpartner: de heer R. Geers 
Ambt. secretaris: mevrouw J. Pawiroredjo 
Leden : de heer P. van Beek 
             : de heer J.J. Branderhorst 
             : de heer P. Noz 
             : de heer Kroezen 
 : mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers 
             : de heer Pander Maat 
Publiek : 5 personen 
Afwezig : de heer T. van Helvoort 
 
 
1. OPENING  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heren Van Helvoort en Van 
Heijningen hebben zich afgemeld.  

2A. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 13 DECEMBER 2021  

Naar aanleiding van: 
 
Pagina 1:  
Verkeersveiligheid 
De heer Branderhorst meldt dat er op 9 februari 2022 een overleg is ingepland met het hoofd van de 
afdeling Leefomgeving om over de brieven en de andere openstaande vragen betreffende veiligheid 
en leefomgeving te spreken. Vanuit de bestuursraad zijn de heer Branderhorst en mevrouw Van den 
Oord daarbij aanwezig. 

Pagina 2: 
Voorbereiding op tijdige aanlevering van input voor de begroting 2023 
In het betoog wordt aangehaald dat de fietsstraat sinds 2018 op de begroting staat. De heer 
Branderhorst vult aan dat de bestuursraad zeker al sinds 2008 gemeld heeft dat er behoefte is aan de 
realisatie van een fietsstraat.  

Pagina 4: 
Doorontwikkeling Engelermeer “Rondom de Appeldijk” 
De bestuursraad heeft inmiddels de “Visiekaart voor de noordrand van het Engelermeer” ontvangen. 
Gevraagd wordt wat de status van de nota is. Mevrouw Van den Oord maakt sinds 2020/2021 deel uit 
van de werkgroep Engelermeer. In september heeft de werkgroep in samenwerking met de gemeente 
ideeën bedacht voor het gebied. Vervolgens is aan mevrouw Koop opdracht gegeven om een ontwerp 
te maken, o.a. voor de aanleg van een voedselbos aan de noordzijde van het Engelermeer. Omdat er 
vóór 1 december 2021 een verzoek bij de provincie moest worden ingediend is er redelijk snel 
invulling gegeven aan de ideeën en zijn deze vastgelegd in een visiedocument. Dit document geeft 
o.a. een bodemkundig, historisch en sociaal maatschappelijk beeld van de mogelijkheden en kansen 
die er in het gebied liggen. Op basis van dit document kunnen we in 2022 en de komende jaren 
gezamenlijk verdere invulling geven aan de ontwikkeling van de noordkant van het Engelermeer. Er 
ligt nu een aanvraag voor de aanleg van het voedselbomenbos. De werkgroep komt binnenkort weer 
bij elkaar.  

Pagina 5: 
Bedrijventerrein De Vutter 
De heer Branderhorst heeft contact opgenomen met de heer Sedee, de accountmanager voor de 
verduurzaming van de bedrijventerreinen in ’s-Hertogenbosch. In het gesprek is aangegeven welke 
stappen er ondernomen moeten worden. In de zomer moet meer duidelijkheid komen over de wijze 
waarop de ondernemers zich willen manifesteren rondom het aspect verduurzaming.  
 
De Linie / Henriëttewaard 
De vorige keer is gemeld dat de situatie in de Henriëttewaard veranderd is. En dat een groot deel van 
de Henriëttewaard in handen is gekomen van een aantal marktpartijen. De heer Kroezen wil graag 
weten wie die partijen zijn. De heer Geers geeft aan dat op dit moment het traject plaatsvindt waarin 
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afspraken gemaakt moeten worden. In het kader van de zorgvuldigheid rondom dat traject is het niet 
aan hem om de namen van de partijen te noemen. Dat is aan de partijen zelf. Er zullen nog 
gesprekken gevoerd worden met belanghebbenden waaronder de bestuursraad. Het is een traject 
waarin we gezamenlijk en via een goede dialoog in willen optrekken.  
De heer Branderhorst heeft in december een tip ontvangen over een plastic tent in de buurt van de 
oude boerderij. Uit navraag bleek dat er een Eco Oasis te zijn opgericht. Daarover is ook een artikel 
geschreven in de Tweeterp. Daarmee wil men een bijdrage leveren aan ecologische ontwikkelingen 
voor de toekomst. De bestuursraad juicht de ontwikkeling op zichzelf toe, maar betreurt het dat de 
gemeente hen hierover niet heeft ingelicht. We hadden graag vooraf willen weten of dit de plannen 
met betrekking tot De Linie niet in de weg staat. De heer Geers is niet op de hoogte van dit project en 
komt er volgende keer op terug.  
De heer Kroezen geeft als idee mee dat bekeken zou kunnen worden of micro biologie toegepast kan 
worden voor de verbetering van de grond in het agrarisch gebied.  

Het verslag wordt vastgesteld. 

3. MEDEDELINGEN 
 
Plaatsen van ooievaarsnesten 
Mevrouw Van den Oord meldt dat op woensdag 26 januari drie nieuwe ooievaarsnesten zullen worden 
geplaatst. Dit is tot stand gekomen na een fijne samenwerking met Wageningen. Om 08.30 uur wordt 
gestart met het plaatsen van de eerste paal in Bokhoven. Vervolgens bij de Hennenweide waar het 
oude nest wordt vervangen voor een nieuwe. En als laatste bij het Engelermeer op het hoekje 
Langekamp. Een mooie aanwinst voor het buitengebied. 
 
Dorpstafel 10 november 2021 
Mevrouw Van den Oord meldt dat er heel hard gewerkt wordt aan het verslag van de Dorpstafel van 
10 november 2021. Deze zal worden geagendeerd voor de vergadering van 21 februari a.s. 
Het uitwerken kost veel tijd. Zo waren er o.a. 170 reacties op de woningsplitsing, mantelzorg en hofjes 
voor ouderen en jongeren, 95 locaties waar bomen geplant kunnen worden, 38 reacties over 
wandelingen, 38 reacties voor het organiseren van activiteiten gericht op ontmoetingen.  
 
Kennismaking met bestuursraad Empel en Meerwijk 
De heer Van Beek deelt mee dat er op 31 januari een kennismakingsbijeenkomst is gepland met de 
bestuursraad Empel en Meerwijk. Alle (kandidaat)leden zullen daarbij aanwezig zijn. 
 
Haalbaarheidsonderzoek toekomst Sint Lambertuskerk 
Mevrouw Schram deelt mee dat de klankbordgroep op 11 januari voor de eerste keer bijeen is 
geweest om te praten over verschillende scenario’s voor de herbestemming van de kerk. Daarbij 
waren verschillende partijen aanwezig, waaronder de Protestantse Kerk, Engelenburcht, Engelens 
Belang. Op de vraag van de heer Geers bevestigt mevrouw Schram dat dit een volgende stap is in de 
mogelijke gebiedsontwikkeling. 

4. VERKIEZINGEN 2022 
Mevrouw Schram meldt dat er tien kandidaten zijn. Dat betekent dat er verkiezingen gehouden zullen 
worden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Zo is de procedure doorgesproken met de 
verkiezingscommissie van de gemeente. Op 25 januari worden de documenten van alle kandidaten 
gecontroleerd en op 31 januari worden alle stukken ingeleverd. Er wordt een poster gemaakt. En in de 
Tweeterp van februari zullen alle kandidaten zich voorstellen. We zijn volop bezig om daar publiciteit 
aan te geven. De heer Geers spreekt zijn complimenten uit dat er genoeg kandidaten en ook 
verkiezingen zijn. Mevrouw Schram vult aan dat de kandidaten al enige tijd meedraaien en weten wat 
de werkzaamheden inhouden. We zijn in staat om een nieuwe goede ploeg samen te stellen. De 
gemeenteraadsverkiezingen vinden tegelijk plaats met de bestuursraadverkiezingen. Dat is voor de 
politieke partijen een spannende aangelegenheid. Mevrouw Schram wenst de heer Geers succes toe 
met de verkiezingen.  

5. WARMTETRANSITIE IN ENGELEN EN BOKHOVEN 
Energietransitie is een onderwerp waar de bestuursraad al een hele tijd in geïnteresseerd is. 
Recentelijk is de Transitievisie Warmte 1.0 ’s-Hertogenbosch besproken door de gemeenteraad. De 
wijken worden daar niet met naam en toenaam in genoemd. Ook zit er geen planning bij welke wijk 
wanneer mogelijk van het gas af gaat. De heer Kemper informeert of de wethouder daar meer over 
informatie over heeft. De heer Geers geeft aan dat er een pilot is waarbij vijf buurtinitiatieven zijn 
aangewezen die als eerste aan de slag gaan met de energietransitie. Het gaat om de wijken ’t Zand, 
de Buitenpepers, Hintham, Sparrenburg en Zuid. Met deze wijken willen we een eerste stap maken en 
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vooral leren hoe we de uitdaging die we hebben zo goed mogelijk aan kunnen pakken. Want het is 
een enorme opgave waar we voor staan. Er moet nog een energiebesparingsprogramma worden 
opgesteld. Het werkgebied van de bestuursraad zit nu niet in de planning. Ieder huishouden kan 
natuurlijk voor zichzelf wel stappen ondernemen in het kader van de energietransitie. Voor meer 
inhoudelijke informatie over de transitievisie kan contact worden opgenomen met de heer Van der 
Sande.  

6. RONDVRAAG 

Maaibeleid 
Er wordt minder gemaaid omdat dat beter zou zijn voor de ecologie. De heer Kemper geeft aan dat 
het nadeel daarvan is, dat er meer stikstof in de bodem zit. Door meer te maaien gaat de stikstof eruit. 
Dat is een dilemma. De heer Geers geeft aan dat dit het beste met de wijkmanager en het team 
Groenbeheer besproken kan worden. Mevrouw Van den Oord zal deze vraag meenemen.   

Jaarafrekening 2021 
De kascommissie is bezig om de jaarafrekening 2021 te controleren. De stukken zullen na 
goedkeuring aan mevrouw Pawiroredjo worden toegestuurd. Aan de heer Noz is in principe décharge 
verleend. De penningmeester heeft een krachtig signaal afgegeven dat het budget dat de 
bestuursraad ontvangt ad € 2.500,= ontoereikend is. De heer Van Beek geeft alvast aan dat er een 
verzoek aankomt voor een hoger budget. De heer Geers dankt de bestuursraad voor het afgegeven 
signaal en wacht de stukken af. 

7. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.44 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 21 
februari 2022. 

 

Jane Pawiroredjo, 
25 januari 2022 


