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CONCEPT VERSLAG BESTUURSRAAD ENGELEN EN BOKHOVEN 
DATUM: 31 OKTOBER 2022 

Aanwezig:  
Voorzitter: de heer P. van Beek 
Overlegpartner: mevrouw M. van der Sloot 
Ambt. secretaris: mevrouw J. Pawiroredjo 
Leden  : de heer R.C.M. van Eggelen 
              : de heer R.M.L. Frenken 
              : de heer J.A.M. van Heijningen 
              : 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 
Pers      : mevrouw A. van den Dungen 
Afwezig : mevrouw C.D.C. Van Bost, de heer T. van Helvoort 
Publiek  : 3 personen 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Van Bost en de heer Van 
Helvoort zijn afwezig. 
 
2. INSPREKERS 
De heer Koelemij (voormalig lid bestuursraad) komt inspreken bij de bestuursraad. 
 
Verkeerssituatie Engelerschans en Graaf van Solmsweg 
Op een aantal punten zijn betonblokken geplaatst. Waarschijnlijk om vrachtwagens te weren. Het is 
heel onoverzichtelijk. Weggebruikers die de bocht maken, zouden tegen de betonblokken kunnen 
botsen. Ook omdat er auto’s langs de weg geparkeerd worden. Daardoor ontstaat een onveilige 
verkeerssituatie.  
De bestuursraad is hiervan op de hoogte. De heer Rombeek zal separaat contact opnemen met de 
heer Koelemij over dit onderwerp.  
 
Elektrische laadpalen 
Er komen meer elektrische auto’s. Daarvoor zijn ook meer laadpalen nodig. Niet iedereen heeft echter 
de ruimte om aan huis een laadpaal te laten plaatsen. Zijn er leveranciers die het voornemen hebben 
om meer laadpalen te plaatsen?  
Mevrouw Van der Sloot geeft aan dat mensen die aan kunnen tonen dat zij een laadpaal nodig 
hebben, een verzoek indienen bij de gemeente voor het plaatsen van een laadpaal. Over het 
algemeen wordt een dergelijk verzoek gehonoreerd. De laadpalen worden door een externe partij 
geplaatst.  

3. VERSLAG 15 SEPTEMBER 2022 
 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
4. DOORONTWIKKELING ENGELERHART 
Tijdens de vorige vergadering hebben mevrouw Van den Oord en de heer Cornelissen het plan 
“Doorontwikkeling Engelerpark” gepresenteerd.  
De heer Van Beek meldt dat er op advies van de wijkmanager een gesprek zal worden georganiseerd 
waarbij de landschapsarchitect, een klein comité vanuit de bestuursraad en de heer Cornelissen voor 
worden uitgenodigd. De modellen die de landschapsontwerper heeft opgesteld zullen dan besproken 
worden.  
 
5. BRIEF BESTUURSRAAD ENGELERMEER 
De heer Van Beek geeft aan dat de bestuursraad vandaag graag met de wethouder wilde praten over 
aspecten rondom het Engelermeer. Mevrouw Van Bost had dat voorbereid. Vanwege haar afwezigheid 
zal dit punt in het volgend overleg besproken worden. Heeft de wethouder adviezen/aanbevelingen voor 
de bestuursraad hoe om te gaan met de problematiek rondom het Engelermeer? 
Mevrouw Van der Sloot geeft mee dat het college vorige week twee collegevoorstellen heeft vastgesteld, 
waarvan de inrichtingsschetsen in overleg met de bestuursraad zijn ontwikkeld. In geen van beide 
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voorstellen is sprake van een legalisatie van een hop. De situatie is niet gewijzigd. Tot aan deze zomer 
zijn er 9 meldingen binnen gekomen bij Stadstoezicht en 5 bij de politie.  
De heer Van Beek geeft aan dat de bestuursraad een standpunt wil bepalen, bijv. over zonering. De 
bestuursraad kan en wil niet handhaven, maar wordt wel geconfronteerd met zorgen van bewoners.  
De heer Van Heijningen vraagt hoe zo’n zonering er dan uit zou moeten zien. De gebruikers komen 
elkaar tegen. Komen er concrete, fysieke maatregelen vanuit het college? 
Mevrouw Van der Sloot geeft aan dat er ambtelijk overleg plaatsvindt met Staatsbosbeheer over het 
scheiden van de routes. Mogelijk kan de uitkomst daarvan in december gedeeld worden.  
 
 
5. BEZOEK AAN AZC MEERWIJK 

De heer Pander Maat vertelt dat er in Engelen ongerustheid was ontstaan over de tijdelijke opvang 
van vluchtelingen/asielzoekers. Daarom is afgesproken om samen met de wethouder een bezoek te 
brengen het AZC Meerwijk. De ontvangst was goed en het gesprek was heel open.  
Er verblijven inmiddels 116 bezoekers, waarvan 60 jonger dan 18 jaar. Het betreft voornamelijk 
families uit 12 verschillende landen, maar geen mensen uit Ukraïne, want die worden opgevangen in 
Nuland. De kinderen gaan overdag naar school, met de bus of de fiets. Er is een aantal portacabins 
geplaatst waarin de families slapen. In het gebouw zelf bevinden zich de gemeenschappelijke ruimtes. 
De opvang is in korte tijd heel goed geregeld. Het is een eenvoudige voorziening. En is zeker niet zo 
luxe als men zou denken. Op het terrein heerst een hele goede sfeer. Er wonen mensen zowel 
mensen die nog in procedure zijn, als mensen die al een status hebben (statushouders), maar ook 
mensen die nog moeten terugkeren omdat ze geen status gaan krijgen.  
Mevrouw Van der Sloot vult aan dat de statushouders nog aan een gemeente gekoppeld moeten 
worden. Over het algemeen doet de gemeente ’s-Hertogenbosch het beter dan omliggende 
gemeentes om statushouders te vestigen. Het bezoek aan het azc maakte indruk. De meeste 
volwassenen waren aan het werk of volgden les. Er waren behoorlijk wat zeer jonge kinderen 
aanwezig. Helaas bleek dat in twee achtereenvolgende nachten een vuurwerkbom over het hek was 
gegooid. Dat had veel impact op de bewoners.  
De bewoners waren heel erg op zichzelf gericht. Maar staan zeker open voor deelname aan 
activiteiten in het dorp.  
Met de organisatie is afgesproken dat er indien gewenst altijd nog een bezoek ter plaatse geregeld 
kan worden voor de BREB. En dat we elkaar zullen weten te bereiken als er zaken spelen. Het verslag 
over het bezoek komt in de Tweeterp te staan.  

6. HANDHAVING 

De bestuursraad wil graag een aantal voorbeelden bespreken waarbij handhaving een uitdaging is. 
O.a. illegaal vissen, schoten, ballonvaart, verkeersveiligheid. 

Illegaal vissen 
De heer Selier meldt een probleem dat zich voordoet bij een aantal kastelen, waaronder De 
Wuyvenhaard. Er wordt illegaal gevist en wild gekampeerd. Daardoor wordt de aanwezige 
groenvoorziening (rietkragen) vernield. Bewoners ondervinden overlast, omdat de vissers de 
woningen binnenkijken. Ze doen ook ter plaatse hun behoefte. En strooien bij aankomst een heleboel 
voer in het water. Dat trekt weer ratten aan. Het gaat om een groep van 7 – 8 personen. Het is niet 
bekend of zij uit Engelen komen. Er is melding van gedaan bij de politie. Die kan echter niets daaraan 
doen, alleen als mensen bij heterdaad betrapt worden.  Met als gevolg dat de illegale activiteiten door 
blijven gaan en zich uitbreiden.  

Handhaving op verkeersoverlast 
De heer Rombeek vraagt of er met enige regelmaat een actie opgezet kan worden om hardrijden te 
handhaven.  
De heer Pander Maat meldt dat er signaleringsborden waren opgehangen op de afgesproken locaties, 
drie dagen nadat de bestuursraad de ambtenaar had gesproken. 
De heer Van Eggelen maakt melding van snelheidsoverlast op de Maas in de zomer. Op een gedeelte 
waar niet te hard mag worden gevaren, gebeurt dat toch. Een aantal is er door de politie staande 
gehouden.  
 
Stropers 
In de polder wordt er steeds meer gestroopt. ‘s Nachts schieten ze met een karabijn. Bij stropers 
moeten er andere handhavers ingeschakeld worden dan de politie. 
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Ballonvaarders bij Lelienhuyze 
De heer Kemper meldt dat er ballonvaarders zijn bij Lelienhuyze. Onbekend is of daar een vergunning 
voor is. Normaal gesproken stijgen de ballonvaarder op bij de Pettelaar.  

Mevrouw Van der Sloot heeft contact gehad met de wijkmanager. Hij adviseert om de wijkboa een 
keer uit te nodigen om met enkele vertegenwoordigers van de bestuursraad bovenstaande zaken te 
bespreken. De heer Van Beek vindt dat een prima voorstel.  

 
7. AGENDAPUNTEN WETHOUDER 
In november wordt de begroting behandeld door de gemeenteraad. Daar gaat alle aandacht nu naar 
uit. Financieel zitten we er als gemeente gelukkig nog goed bij.  

8. Vaststellen vergaderdata 2023 
De vergaderdata voor 2023 zijn:  

Maandag 23 januari, maandag 20 maart, maandag 24 april, maandag 5 juni, maandag 11 september, 
donderdag 26 oktober en donderdag 7 december. 

9. Rondvraag 

Begroting 
De behandeling van de bespreking van de begroting door de gemeenteraad is te zien op de 
gemeentelijke website ( begrotingsbehandeling ).  

Oorlogsmonument 
De heer Selier vertelt dat er in de Henriëttewaard in augustus 1944 een Halifax toestel een 
noodlanding heeft gemaakt. Aan boord waren zeven bemanningsleden en drie Nederlandse 
geheimagenten. Twee bemanningsleden hebben de noodlanding niet overleefd en liggen begraven op 
het kerkhof in Engelen. Een van de geheimagenten raakte zwaargewond en is de dag na zijn 
bevrijding aan uitputting gestorven. Er is destijds ook een Duits vliegtuig neergestort in het Engelsche 
Gat. We willen de geschiedenis zichtbaar  blijven maken. Aan de gemeente is gevraagd om een 
aandenken te plaatsen, bijv. in de vorm van een bankje. Mensen kunnen er dan op geattendeerd 
worden en er even bij stil staan. Helaas is dat verzoek niet gehonoreerd. Als reden werd gegeven dat 
het gebied destijds niet tot de gemeente ’s-Hertogenbosch behoorde en dat er al genoeg 
monumenten zijn. Mevrouw Van der Sloot zal het verzoek voorleggen aan de heer De Wit. Wellicht is 
er wel iets mogelijk, bijv. met informatieborden. 

Herdenkingsmonument Achterstraat 
Het herdenkingsmonument aan de Achterstraat is opgericht voor 18 slachtoffers uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het monument is toe aan een goede opknapbeurt (deels achterstallig onderhoud, deels 
de omgeving: herinrichting). De heer Selier meldt dat de bestuursraad tot nog toe steeds van het 
kastje naar de muur wordt verwezen. Mevrouw Van der Sloot meldt dat er in oktober raadsvragen zijn 
beantwoord over het opknappen van een gedenkteken en andere kleine monumenten (zie link). Zij zal 
het verzoek neerleggen bij de betreffende ambtenaar. Voor een deel ligt er ook een eigen 
verantwoordelijkheid vanuit de gemeenschap.  

Regeling kade ligplaats (Dieze) 
De heer Rombeek meldt dat er klachten en incidenten zijn gemeld rondom de aanmeerplekken bij de 
Diezekade. Er gaan geruchten dat de Diezekade onderdeel zou zijn geworden van de haven van ’s-
Hertogenbosch. Het is onduidelijk wat de status is. Kloppen de geruchten en wat betekent het dan? Is 
er een impactanalyse gedaan? Mevrouw Van der Sloot zal uit laten zoeken wat de stand van zaken is.  
 
Beleid t.a.v. Scooters Go 
De heer Rombeek meldt dat er veel vragen en klachten zijn over deelscooters. Welk beleid voert de 
gemeente ten aanzien van deelscooters? 
Mevrouw Van der Sloot geeft aan dat er gewerkt wordt aan een beleid voor dit soort scooters. 
Verwacht wordt dat daar in het eerste kwartaal van 2023 meer duidelijkheid over komt. Benadrukt 
wordt dat het college groot voorstander is van deelvervoer en daar graag aan vasthoudt.   
Er loopt een proef in de Groote Wielen met dropzones, virtuele hubs, servicegebieden. Als dit minder 
stallingsoverlast oplevert, dan kunnen we dat ook op andere plekken testen.  
 

https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/885426
https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/11892267/2/74cd8087-b524-46e6-8f7b-6fdf58cb0ed4
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Bezorging Bossche Omroep / Plaatsing gemeentelijke informatie in De Tweeterp 
De heer Pander Maat meldt dat er heel veel informatie vanuit de gemeente naar de bestuursraad 
komt. De bestuursraad wil dat graag delen met de bewoners via de Tweeterp. Dat kan het beste via 
een link waarbij verwezen wordt naar de gemeentelijke website.  
Ook wordt gemeld dat de Bossche Omroep niet goed wordt bezorgd in Engelen en Bokhoven. Deze 
melding zal worden doorgegeven.  

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.03 uur. De volgende openbare vergadering met de BREB is 
gepland op donderdag 15 december 2022 om 20.30 uur. 

 

 

Jane Pawiroredjo, 
6 december 2022 


