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CONCEPT VERSLAG BESTUURSRAAD ENGELEN EN BOKHOVEN 
DATUM: 15 DECEMBER 2022 

Aanwezig:  
Voorzitter: de heer R.J.A. Pander Maat 
Overlegpartner: mevrouw M. van der Sloot 
Ambt. secretaris: mevrouw J. Pawiroredjo 
Wijkmanager: de heer T. van Helvoort 
Leden  : mevrouw C.D.C. Van Bost 
              : de heer J.A.M. van Heijningen 
              : de heer J.P.M. Kemper 
              : de heer A.W.W. Rombeek 
              : mevrouw Y. Schram 
             : de heer J. Selier 
Pers      : mevrouw A. van den Dungen 
Afwezig : de heer P. van Beek, de heer R.C.M. van Eggelen, de heer R.M.L. Frenken,  
               de heer J. Selier 
Publiek  : 1 persoon 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De heer Pander Maat vervangt de heer Van Beek vanwege een ziekmelding. Verder is bericht van 
verhindering ontvangen van de heren Van Eggelen, Frenken en Selier.  
 
2. INSPREKERS 
Er zijn geen insprekers.  

3. VERSLAG 31 OKTOBER 2022 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
 
Pagina 2 
Zonering Engelermeer 
Mevrouw Van der Sloot meldt dat de stadsecoloog overleg heeft gevoerd met Staatsbosbeheer. De 
betreffende boswachter gaat nogmaals intern in overleg over mogelijke zonering. Verwacht wordt 
echter dat het standpunt van Staatsbosbeheer daarin niet zal veranderen (geen aanleg van zonering). 
We gaan er daarom vanuit dat de situatie blijft zoals die is. 
 
Pagina 3 
Handhaving 
Mevrouw Schram meldt dat de bestuursraad de wijkboa en de wijkagent uitgenodigd heeft voor de 
vergadering van februari 2023 om diverse onderwerpen m.b.t. handhaving aan de orde te stellen. 
 
Aandenken 
Mevrouw Van der Sloot adviseert om rechtstreeks contact op te nemen met de heer De Wit om te 
kijken welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van een aandenken.  
 
Stichting Engelens Belang en het 4 en 5 mei comité zijn in gesprek met de gemeente over het 
onderhoud aan het Monument Engelen in de Achterstraat. Er zijn diverse verzoeken ingediend, bijv. 
kappen van een boom, plaatsen van paaltjes rondom het monument.  
De heer Roording gaat binnenkort samen met de secretaris van de Stichting Engelens Belang het 
monument bezoeken voor inspectie. Duidelijk is dat niet alle verzoeken ingewilligd gaan worden, bijv. 
dat de gemeente geen gezonde boom gaat kappen.  
 
Regeling kade van Engelen 
Mevrouw Van der Sloot geeft aan dat de ligplaats “Diezekade” niet bij Engelen ligt, maar bij de 
Brabanthallen aan de Diezekade tussen de Trierbrug en Royal Welshbrug. De ligplaatsen bij Engelen  
zijn bekend als “kade van Engelen”. 
De heer Van Helvoort geeft kort uitleg over de situatie. Er is geen sprake van een haven. Er waren 
klachten binnen gekomen over lig-termijnen en werkzaamheden aan boten. Er is geen sprake 
geweest van een structurele permanente situatie. 
 



2 
 

Beleid t.a.v. Scooters Go 
Mevrouw Van der Sloot zal de beleidsnota over het beleid t.a.v. scooters door laten sturen naar de 
bestuursraad.  
 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
4. POSITIE BREB EN RECREATIE BIJ HET ENGELERMEER 
Mevrouw Van Bost geeft aan dat er een advies van de bestuursraad komt richting het college over het 
gebruik van het Engelermeer. Dat zou mogelijk voor de openbare vergadering van 23 januari 2023 
geagendeerd kunnen worden. Mevrouw Van Bost en de heer Selier zouden dat indien mogelijk vóór 9 
januari 2023 voor willen bespreken met de wethouder. Mevrouw Van der Sloot geeft aan daaraan mee 
te willen werken, onder voorbehoud van de agenda’s.  
 

5. AFHANDELING VRAGEN VAN BURGERS DOOR DE GEMEENTE 

De heren Pander Maat en Kemper stellen aan de orde dat het met regelmaat voorkomt dat vragen die 
burgers stellen of melden bij de gemeente niet beantwoord worden.  
Mevrouw Van der Sloot geeft aan dat dit een lastig onderwerp blijft, omdat er ook veel ambtenaren zijn 
die wèl tijdig vragen beantwoorden. Van belang is te weten dat vragen / telefoontjes die via het 
centrale nummer van de gemeente binnen komen standaard binnen twee werkdagen een eerste 
reactie ontvangen. Dat geldt ook voor e-mail berichten die via het centrale e-mail adres “gemeente@”, 
“burgerzaken@” of contactformulier op de website binnen komen. 
Op de beantwoording van vragen die rechtstreeks aan ambtenaren worden gesteld, is geen zicht. Er 
heerst op het moment een groot personeelstekort omdat er veel vacatures open staan.  
Er wordt gewerkt aan een nieuwe standaard “bereikbaar ’s-Hertogenbosch”. 

6. VUURWERK 

De bestuursraad meldt dat er nu al veel overlast is van vuurwerk. Mevrouw Schram vraagt wat de 
gemeente daaraan doet en of erop wordt gehandhaafd. Er zijn gemeenten die een heel streng beleid 
voeren. Waarom doet de gemeente ’s-Hertogenbosch dat niet? 
Mevrouw Van der Sloot geeft aan dat dit probleem zich in de hele stad voordoet. Ook rondom het WK 
voetbal. Sancties kunnen alleen worden opgelegd als het afsteken van vuurwerk daadwerkelijk wordt 
gezien door politie of door een toezichthouder. Hierdoor is het lastig om overlastgevers te beboeten.  

We zetten in op de negatieve gevolgen die vuurwerk met zich mee kan brengen. Het gaat dan onder 
meer om het voorkomen van vernielingen/vandalisme en het voorkomen van overlast. We geven 
voorlichting op scholen en straatcoaches spreken mensen waar nodig aan. Daarnaast worden 
minderjarige overtreders ieder jaar doorverwezen naar Halt. Ook stuurt de burgemeester, in 
afstemming met de politie, waar nodig waarschuwingsbrieven naar notoire overtreders tijdens de 
jaarwisseling.  
Gemeenten gaan verschillend om met vuurwerkbeleid. Daar ligt een politiek besluit aan ten grondslag. 
Er zijn een aantal locaties waar geen vuurwerk is toegestaan, rondom een aantal bejaardenhuizen, 
dierenparkjes en dierenopvang. Er is een reactie vastgesteld op vragen van de PvdD m.b.t. 
vuurwerkoverlast. Die zal ter kennisname worden toegestuurd naar de bestuursraad.  

 
7. AGENDAPUNTEN WETHOUDER 
Er zijn geen bespreekpunten. De wethouder probeert zo proactief mogelijk zaken door te sturen die 
voor de bestuursraad van belang kunnen zijn.  

8. Rondvraag 

Buurtbus 
De heer Kemper geeft aan dat de buurtbussen overvol zijn. Met name tijdens de spits is er te weinig 
capaciteit. Mevrouw Van der Sloot adviseert de bestuursraad om daarover contact op te nemen met 
Arriva. Zij zijn verantwoordelijk voor de inzet van de bussen. Het is wel goed om te horen dat er goed 
gebruik wordt gemaakt van de buurtbus. Als tip wordt meegegeven om gebruik te maken van de 
seniorenbus. Die rijden op bestelling.  

Excursie afvalstoffendienst 
Tijdens de fietstocht met de wethouder is gesproken over een mogelijkheid om op excursie te gaan bij 
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de Afvalstoffendienst. Mevrouw Van Bost geeft aan dat de bestuursraad belangstelling daarvoor heeft. 
Mevrouw Pawiroredjo zal een afspraak voor de excursie maken.   

Verkoop golfbaan 
De heer Van Heijningen heeft geruchten gehoord over de verkoop van de golfbaan aan Van Deursen. 
Gevreesd wordt dat er woningen gebouwd gaan worden. Gevraagd wordt of de geruchten kloppen. 
Zijn er afspraken over gemaakt met de ontwikkelaar? Zijn er voorwaarden aan de verkoop verbonden 
met betrekking tot het gebied? 
Mevrouw Van der Sloot zegt toe het uit te laten zoeken.   

Wijkschouw 
De heer Van Helvoort meldt dat er in het kader van de jaarwisseling een wijkschouw gehouden wordt 
om te kijken waar zich mogelijk gevaarlijke situaties voor kunnen doen. Bijv. met betrekking tot 
brandgevaar. Advies aan bewoners is verder om indien nodig meldingen te maken bij de BuitenBeter 
app.   
 
Werkzaamheden Dijk Bokhoven 
In het Brabants Dagblad is een artikel geplaatst over het verrichten van werkzaamheden aan dijk in 
Bokhoven. Mevrouw Schram meldt dat het Waterschap uitgenodigd wordt om tijdens een van de 
openbare vergaderingen een presentatie daarover te geven aan de bestuursraad.  
 
Aanleg glasvezel 
De heer Pander Maat spreekt zijn complimenten uit over de snelheid waarmee glasvezel in Engelen is 
aangelegd. Mevrouw Schram merkt op dat de straten een paar weken daarvoor open gebroken waren 
voor de vernieuwing van de gasleidingen. Het zou goed zijn om de werkzaamheden in één keer uit te 
voeren. Mevrouw Van der Sloot geeft aan dat het gebruikelijk is om werk met werk te maken. Het kan 
echter voorkomen dat dit niet mogelijk is.  
 
Aanleg speeltuintje 
De heer Pander Maat geeft complimenten voor de aanleg van een speeltuintje op de hoek van de 
Aalscholver en de Kraanvogellaan.  

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur. De volgende openbare vergadering met de BREB is 
gepland op maandag 23 januari 2023. 

 

 

Jane Pawiroredjo, 
9 januari 2023 


