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CONCEPT VERSLAG BESTUURSRAAD ENGELEN EN BOKHOVEN 
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Overlegpartner: mevrouw M. van der Sloot 
Ambt. secretaris: mevrouw J. Pawiroredjo 
Leden : mevrouw C.D.C. Van Bost 
              : de heer P. van Beek 
              : de heer R.C.M. van Eggelen 
              : de heer R.M.L. Frenken 
              : de heer J.P.M. Kemper 
              : de heer R.J.A. Pander Maat 
              : de heer A.W.W. Rombeek 
              : mevrouw Y. Schram 
             : de heer J. Selier 
Publiek : 1 persoon 
Pers      : mevrouw A. van den Dungen 
Afwezig : de heer R.M.L. Frenken 
             : de heer J.A.M. van Heijningen 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
Engelermeer  
De bestuursraad heeft onlangs een brief verzonden aan alle betrokken partijen over het Natuurgebied 
Engelermeer. Kern van de brief is, dat de bestuursraad geen partij kiest. Maar staat voor samenleven 
en samenwerken met elkaar, respectvol naar de ander en naar de natuur. Bij een volgend vooroverleg 
zal de bestuursraad verder bij dit onderwerp stil staan. En uiteindelijk met een formele reactie komen.  

2. INSPREKERS 
Engelerpark groeit mee! 2012 - 2022 
Mevrouw Van den Oord (voormalig lid bestuursraad en portefeuillehouder) en de heer Cornelissen 
(beheerder Engelerhart en initiatiefnemer) spreken in over het plan “Doorontwikkeling Engelerpark”. 
Met als doel, de wethouder te informeren over de onderliggende motivatie en het lopende proces t.b.v. 
het meegroeien en de doorontwikkeling van het Engelerpark. En daarmee de overdracht aan de 
nieuwe bestuursraad realiseren. 

Engelerpark en Engelerhart zijn met elkaar verbonden. 
In november 2011 werd het multifunctionele gebouw Engelerhart geopend. De school (Antonius Abt) 
nam in 2012 haar intrek. De gebruikers zijn: FC Engelen, Jongerenwerk ‘De Schuilplaats’, 
Jenaplanschool Antonius Abt, Kinderopvang en Buitenschoolse opvang, Dansplaats en Muziekschool. 

Rondom Engelerhart ligt het Engelerpark met daarin diverse sportvoorzieningen: de Sporthal 
Engelerhout, JOP-voorziening, TV Engelen, Outdoor U-base, de voetbalvelden van FC Engelen, het 
schoolplein (tevens speelplek en tribune), de Natuurspeeltuin en de (Appel)Boomgaarde. 

In de loop van de jaren zijn er inzichten opgedaan en is er behoefte ontstaan aan een aangepaste 
invulling van de buitenruimte t.b.v. meer buitenactiviteiten en de verbinding met Engelermeer en 
Engelen-dorp. Corona heeft daar de afgelopen 2 jaar nog een flinke schep bovenop gedaan. 

Er ligt een ontwerp voor de buitenruimte Engelerpark waarin de wensen en behoeften van gebruikers 
en inwoners zijn meegenomen en uitgewerkt. In 2015 werd de eerste voorzet voor een ‘beweegtuin’ 
gedaan, gevolgd in 2016 door een hondenuitlaatroute/hondenspeelveld. De heer Cornelissen 
realiseerde samen met de gemeente en zijn zoons een Natuurspeeltuin! Bewoners en gebruikers 
genieten volop van alles wat Engelerhart en Engelerpark te bieden heeft.  

Het ontwerp is tot stand gekomen samen met gebruikers, bewoners en de gemeente Den Bosch. 
Mevrouw Kok (landschapsarchitecte) heeft in overleg met mevrouw Baerveldt (gemeente) een eerste 
schets gemaakt. Daarin zijn samen met de gebruikers en de bestuursraad aanvullingen gedaan die 
geleid hebben tot het voorliggende ontwerp.  

In het ontwerp is voorzien in de verbinding tussen Engelerhart, Engelermeer, Engelen-dorp, de 
kastelen van Haverleij en met Bokhoven. Lijnen met veel bomen en struiken, die langs de 
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wandelpaden en van en naar de diverse locaties voeren. Tevens een grote groene 
parkeerplaats/transferium die voorziet in parkeerbehoefte bij evenementen in het park, voor het 
industrieterrein De Vutter, voor wandelaars richting Engelermeer en voor de parkeerontlasting van 
Engelen-dorp. 

De voetganger-wandelaar die vanuit Engelen-dorp het park inloopt, loopt door of langs het 
hondenspeel- en uitlaatveld, richting Beweegtuin en Beweegroute, langs een hockey oefenveldje, en 
komt terecht op een Frans ogend dorpsplein, omringd door bomen en bankjes. Geschikt voor 
evenementen, markten, een kermis, en de start van diverse dorpsactiviteiten. 

Vervolgens is er het speelbos/kinderspeeltuintje. Op het terras bij sporthal Engelerhout kan men 
terecht voor een kopje koffie, thee of een versnapering. De grote groene parkeerplaats ligt links 
hiervan, en wordt aan het oog onttrokken door bomen en hagen. 

Rondom het Engelerhart is inmiddels gestart met het vergroenen van het schoolplein, grotendeels 
gerealiseerd met behulp van subsidie van de Provincie. Een buitentheater is hier al in opgenomen. 
Aan de andere kant van het gebouw is ruimte voorzien voor een buitendansvloer. Ook worden hier 
voor energievoorziening afdaken geplaatst, die zonnepanelen dragen en waaronder fietsen kunnen 
worden gestald en/of auto’s kunnen worden opgeladen. 

Voor FC Engelen kan nu een passende entree worden gerealiseerd met een (invaliden)toilet en 
ontvangstfunctie. 

Recent is een extra financiële mogelijkheid ontstaan voor het aanvragen van een bijdrage vanuit het 
Omgevingsfonds Windpark. Bedoeld voor groene omgevingsinitiatieven. 

De heer Van Beek bedankt de insprekers voor de toelichting. Hij zal dit project overnemen als 
onderdeel van de portefeuille groen. Nu zal naar middelen moeten worden gezocht om dit project 
samen met de gemeente te gaan realiseren.  

Mevrouw Van der Sloot neemt kennis van het plan. En zal binnen de gemeente informeren naar de 
stand van zaken rondom de realisatie van het plan.  

3. VERSLAG 4 JULI 2022 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Pagina 1: 
De heer Selier vermelden bij de lijst met aanwezigen.  
 
Pagina 2: 
Bij speerpunt 6.3 ook de Graaf van Solmsdijk vermelden.  
 
Snoeien hagen 
Mevrouw Van der Sloot geeft aan dat het college in het Bestuursakkoord heeft besloten om meer te 
investeren in de openbare ruimte. Omdat we veel reacties hebben gehad op het minder snoeien van 
hagen, willen we met ingang van 2023 zoveel mogelijk weer teruggaan naar twee snoeibeurten per 
jaar (in het voorjaar en in augustus/september).  

Het verslag wordt vastgesteld.  

4. NAAMGEVING BRUGGETJES  
De bestuursraad heeft een advies gegeven over de naamgeving van bruggetjes in Engelen en 
Bokhoven. Mevrouw Schram informeert naar de beoordeling van de straatnamencommissie. 
Mevrouw Van der Sloot spreekt complimenten uit voor het advies. De straatnamencommissie heeft 
het advies beoordeeld. Er is een aantal eisen waaraan je moet voldoen om voor een officiële 
straatnaam in aanmerking te kunnen komen. Helaas voldoen de specifieke bruggen niet aan de 
vereisten. Op de bruggetjes kunnen wèl naambordjes worden bevestigd. Voor iedereen in de 
omgeving wordt dan duidelijk dat die brug een naam heeft. Historisch gezien of uit de volksmond. De 
bestuursraad zal met de contactpersoon contact opnemen om de naambordjes te laten monteren. Op 
twee bruggetjes is dat al gebeurd.  
 
5. AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING TIJDELIJKE OPVANG ASIELZOEKERS 
Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de tijdelijke opvang van 
asielzoekers bij kasteel Meerwijk. Hoe kijkt de gemeente daar tegenaan? Hoe gaat de gemeente met 



3 
 

de aanvraag om?  
Mevrouw Van der Sloot geeft aan dat de situatie ter plaatse ongewijzigd is. De situatie in Ter Apel is 
schrijnend. In onze regio wordt gelukkig verantwoordelijkheid genomen. In Boxtel worden ca. 300-400 
mensen opgevangen. In Nuland worden minderjarige vluchtelingen opgevangen. Daarnaast bieden 
we onderdak aan Oekraïners. Zij vallen binnen een ander regime. 
Van der Valk is verantwoordelijk voor de aanvraag. Gezien het maatschappelijk belang is het 
uitgangspunt om medewerking te verlenen aan de aanvraag.  
Vanuit de bestuursraad zijn geen klachten ontvangen over de opvanglocatie.  
Op 24 september wordt er van 13.00 tot 16.00 uur een open dag georganiseerd voor 
belangstellenden. De bestuursraad zal op 5 oktober samen met de wethouder een bezoekje brengen 
aan de opvanglocatie.  
 
6. ENERGIETRANSITIE 
De heer Kemper meldt dat de Coöperatie Bossche Windmolen West een omgevingsfonds heeft 
opgericht. Van elke megawatt die geproduceerd wordt, zal er 50 cent worden gedoneerd aan het 
omgevingsfonds. Er is een onafhankelijk bestuur geformeerd die de aanvragen gaat beoordelen. 
Aanvragen moeten ten goede komen aan de gemeenschap en moeten binnen een straal van 2 
kilometer van de windmolen zitten. Aanvragen kunnen tussen 15 en 31 december 2022 worden 
ingediend bij het omgevingsfonds. Beoordeling vindt daarna plaats. Elk jaar is er een nieuwe 
aanvraagronde. Voor een periode van 15 jaar.  

Transitievisie Warmte 2.01 
Op 4 oktober 2022 staat het Raadsvoorstel “Bouwstenen Transitievisie Warmte 2.0” op de agenda van 
de gemeenteraad. Er is een aantal onderzoeks- en startbuurten aangewezen. Aan de gemeenteraad 
wordt gevraagd keuzes te maken over diverse rollen van de gemeente in buurten, criteria voor 
fasering van buurten en inwonersparticipatie in de warmtetransitie. Daarbij wordt “energiearmoede” als 
criterium toegepast. De heer Frenken gaat een presentatie over energietransitie verzorgen voor de 
bestuursraad.  

7. AGENDAPUNTEN WETHOUDER 
Aanpak energiearmoede 
De gemeente krijgt steeds meer signalen van inwoners dat ze moeite hebben met het betalen van 
rekeningen en boodschappen. Bijv. van mensen die nu evenveel betalen aan hun energierekening als 
aan hun huur. Het college maakt zich daar zorgen over. Als gemeente willen we inwoners goede 
begeleiding en oplossingen aanbieden. Dat gebeurt met izicht krijgen, de samenwerking opzoeken en 
perspectief bieden. Bijv. met maatwerk en Eerste Hulp bij Geldzaken. Aan inwoners wordt de oroep 
gedaan om niet te lang te wachten. Neem contact op als er schulden dreigen of ontstaan.2 

8. RONDVRAAG 

Fietstocht 15-9-2022 
Mevrouw Van der Sloot bedankt de bestuursraad voor de mooie fietstocht door Engelen, Bokhoven en 
Haverleij. 

9. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.13 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 31 
oktober 2022.  

 

Jane Pawiroredjo, 
20 september 2022 

                                                           
1 Informatie over de energietransitie is te vinden op: PowerPoint-presentatie (raadsinformatie.nl) 
Vergadering Raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten 12-09-2022 Gemeente 's-Hertogenbosch (raadsinformatie.nl) 

Raadsvoorstel (raadsinformatie.nl) 

2 Meer informatie is te vinden op https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/article/s-hertogenbosch-wil-
voor-iedereen-een-warme-winter  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fs-hertogenbosch.raadsinformatie.nl%2Fdocument%2F11821201%2F2%2F19_00%2Buur%2BLeuvenzaal%2B-%2BA%2529%2BRaimond%2Bvd%2BZee%2B-%2BBouwstenen%2BTransitievisie%2BWarmte%2B-%2BTVW%2B2_0&data=05%7C01%7Cj.pawiroredjo%40s-hertogenbosch.nl%7C09369adee6c64763d99808da9643e894%7C3c4d006777b947959f8877f48d23fce5%7C0%7C0%7C637987515646553956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6iPxZ%2FPpnJlARKPVJmDxir7lnCqFNX5nNFJBBe57ASQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fs-hertogenbosch.raadsinformatie.nl%2Fvergadering%2F1008193&data=05%7C01%7Cj.pawiroredjo%40s-hertogenbosch.nl%7C09369adee6c64763d99808da9643e894%7C3c4d006777b947959f8877f48d23fce5%7C0%7C0%7C637987515646553956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eUHGhYpgP4z32ZDRJ%2BKKkUZ5MnBgkYDU1TVw9V4p0lg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fs-hertogenbosch.raadsinformatie.nl%2Fdocument%2F11794399%2F1%2FRaadsvoorstel%2BBouwstenen%2BTransitievisie%2BWarmte%2B2&data=05%7C01%7Cj.pawiroredjo%40s-hertogenbosch.nl%7C09369adee6c64763d99808da9643e894%7C3c4d006777b947959f8877f48d23fce5%7C0%7C0%7C637987515646553956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vEU9dhpI4zqNXSm1RgI%2Fi%2BvxQymoCQ%2FYc6mZ35cIF0o%3D&reserved=0
https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/article/s-hertogenbosch-wil-voor-iedereen-een-warme-winter
https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/article/s-hertogenbosch-wil-voor-iedereen-een-warme-winter

