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1. Opening
De heer Hilgers (wijkmanager Oost en Hintham) zit de vergadering voor en heet de aanwezigen
welkom.
De heer Kieft merkt op het niet handig te vinden dat het overleg op de donderdag voor kerst in het
centrum is gepland. Ook staan er teveel agendapunten op de lijst. Vorige keer is afgesproken
maximaal twee onderwerpen te agenderen. De heer Kroezen voegt toe dat het een overleg is en geen
informatiebijeenkomst.
De heer Hilgers stelt voor de agendapunten in de vorm van een pitch te presenteren en biedt zijn
excuses aan de deelnemers en degenen die de presentaties hebben voorbereid aan.
2. Seniorenraad i.r.t. Bewonersradenoverleg
(presentatie door Wim Jansen: Samen aan de slag voor een seniorvriendelijk ‘s-Hertogenbosch)
Zie bijgevoegde presentatie voor de inhoud.
De Seniorenraad zet zich in voor de belangen van de senioren als inwoners van ’s-Hertogenbosch.
De Seniorenraad spant zich in om senioren binnen het sociaal domein een leefbare omgeving te
bieden, treedt op als spreekbuis voor de ouderenbonden en staat open voor samenwerking met
andere belangenorganisaties. De Seniorenraad is regelmatig in gesprek met wethouders en
ambtenaren en geeft het college gevraagd en ongevraagd advies. De kernactiviteit richt zich op
“wonen” met aandacht voor leeftijdgebonden huisvesting, duurzaamheid, veiligheid, armoede,
eenzaamheid, mobiliteit, dementie en leefbaarheid in de directe omgeving.
Het is belangrijk om inzicht te krijgen van wat er leeft en gerealiseerd wordt in wijken m.b.t. senioren.
Contacten met buurtcentra, wijk-, dorps- en bestuursraden is daarvoor essentieel.
Ontwikkelingen die op dit moment spelen zijn o.a. Boschwijzer en Slimme binnen- en buitenruimte:
kijken of er op locaties in de stad omgevingen kunnen worden gecreëerd waar ouderen zich welkom
voelen. De Helftheuvel wordt als eerste aangepakt. Ook wordt gebruik gemaakt van
onderzoeksrapporten van de gemeente, bijv. de Buurtmonitor, om te kijken wat er in de buurten
speelt. In Nuland en Vinkel zijn behoefteonderzoeken gehouden om te kijken bij welke groepen zich
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problemen voordoen in buurten, wijken. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar voor alle
leeftijdsgroepen. De samenhang in de leefomgeving bepaalt hoe plezierig je woont. In februari 2018
worden alle politieke partijen uitgenodigd om te praten over ouderenbeleid. De Seniorenraad vraagt
de bewonersraden om signalen over problemen en wensen van ouderen die in de betreffende wijken
door te geven. Ook wordt gevraagd om activiteiten die voor ouderen worden georganiseerd door te
geven. De Seniorenraad is tevreden als zij samen met de bewonersraden een goede toekomst voor
de ouderen in ’s-Hertogenbosch kan realiseren.
Reacties deelnemers:
De heer Kieft vraagt waarom de politieke partijen niet in oktober zijn uitgenodigd om te praten over het
ouderenbeleid. De heer Jansen geeft aan dat de politieke partijen in het najaar zijn aangeschreven.
De Seniorenraad heeft toen de speerpunten neergelegd. Nu volgt de uitrol waarbij gecheckt wordt wat
partijen in hun politieke programma hebben opgenomen m.b.t. het ouderenbeleid..
De heer Van der Steen meldt dat in Rosmalen het “Zorgzaam netwerk” is opgezet. Dat is een initiatief
van diverse zorginstanties in Rosmalen met als doel om in onderlinge samenwerking een netwerk op
te bouwen gericht op dagopvang en andere ondersteuning.
3. Burgerparticipatie
(presentatie door Roel van de Groes)
Roel van de Groes is de eerste en enige wijkagent burgerparticipatie in Nederland. Hij heeft al een
aantal bewonersraden bezocht. Burgerparticipatie is betrokkenheid van burgers bij zaken die bij de
overheid spelen. In dit geval meedenken met zaken aar de politie zich mee bezig moet houden. De
grenzen van het werkgebied van de politie in ’s-Hertogenbosch lopen gelijk aan de gemeentegrenzen.
De Bossche politie werkt één op één samen met de gemeente. De heer Van de Groes gaat per wijk
onderzoek doen naar het gevoel van veiligheid in de wijk. Het is de bedoeling om burgers, vooral
projectmatig, mee te laten doen in het vergroten van dat gevoel en zich meer verantwoordelijk te
voelen om informatie aan de politie door te geven. Er is al een aantal leuke projecten in voorbereiding
zoals “Waaks”, “Boef in de wijk”, “mobile media lab”, “project senioren en veiligheid”. “Waaks”1 is een
project waarbij hondenbezitters in ’s-Hertogenbosch die tijdens hun uitlaatrondje verdachte situaties
doorgeven aan de politie. “Boef in de wijk”2 is een innovatief en interactief spel, georganiseerd door
politie en gemeente. Het spel laat burgers op een leuke manier kennismaken met verdachte situaties.
Senioren en veiligheid is een project dat samen met Divers en het KW1 college wordt opgezet. Dit
project richt zich via een theaterstuk op o.a. babbeltrucs en pinpasfraude. Daarmee wordt geprobeerd
om senioren weerbaarder te maken. De mensen in de zaal zijn de medespelers. Het theaterstuk zal
op locatie worden gehouden in verzorgingshuizen en buurthuizen en in de theaterzaal van het KW1
college. Het project bevindt zich nog in de ontwikkelfase. We hopen in april te kunnen starten.
Met het “Mobile Media Lab”3 test de politie op een laagdrempelige manier haar
communicatiemiddelen. Het is een vrachtwagen, die speciaal is aangepast als mobiele
onderzoeksruimte. Er zitten 12 werkplekken in waar de politie een enquête af kan nemen om de
veiligheid in de wijk te peilen. Ook zal gekeken worden naar het gebruik van sociale media in een wijk.
Door gebruik van deze kanalen kunnen we de inwoners zo goed mogelijk over hun wijk informeren.
De eerste veiligheidsontmoeting start op 13 januari 2018 in De Groote Wielen. Op de webpagina van
de gemeente “Samen zien we meer”4 staat alle actuele informatie over burgerparticipatie..
4. Groene daken
(presentatie door Freya Macke)
Zie bijgevoegde presentatie voor de inhoud.
De gemeente ’s-Hertogenbosch streeft er naar om zoveel mogelijk platte daken in ’s-Hertogenbosch
te vergroenen. De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken op bestaande daken met
subsidie. Burgers en verenigingen van eigenaars kunnen deze subsidie vanaf 1 januari 2018
aanvragen voor een bestaand dak op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of
schuur. Particulieren en verenigingen van eigenaars ontvangen maximaal € 5.000,- subsidie. Groene
daken bieden een grote bijdrage aan het vasthouden van schoon regenwater. Daarnaast dragen
groene daken bij aan de verbetering van biodiversiteit en de leefomgeving in stedelijk gebied.5
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Waaks: https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/waaks/
Boef in de wijk: https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/boef-in-de-wijk/
3 Mobile media lab: https://www.politie.nl/themas/mobile-media-lab.html
4 Samen zien we meer: https://www.s-hertogenbosch.nl/samenzienwemeer/
5 Website Groene Daken: https://www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken.html
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Reactie vanuit het overleg:
De heer Kieft informeert wat een groen dak betekent voor de dakbelasting. Mevrouw Macke geeft aan
dat een groen dak ongeveer even veel weegt als een grind dak. De kosten bedragen ongeveer € 40,per m² groen dak. De gemeentelijke subsidie bedraagt € 25,- per m² groen dak. Het
terugverdienmodel zit vooral in de levensduurverlenging van het dak (een groen dak verhoogt de
levensduur van een dak tot wel 50 jaar). Groene daken kunnen met zonnepanelen gecombineerd
worden.
5. Wijk-, buurt- en dorpsbudget
(toelichting door Aniek Vermeulen)
Er is een aantal wensen geuit over de webpagina voor het wijk-, buurt- en dorpsbudget.6 Mevrouw
Vermeulen licht een aantal aanpassingen toe. Een van de wensen is om meer inzicht te krijgen in de
(besteding) van de budgetten. De gevraagde informatie komt onderaan de pagina onder de kop
“Overzichten 2018” te staan (pdf-bestand per buurt/wijk). De heer Kieft informeert of het mogelijk is om
door te klikken op projecten zodat je kan zien wat een project inhoudt.
Dorpsraad Nuland: budgetten voor de kindervakantiewerkverenigingen zijn opgenomen in het wijkbuurt- en dorpsbudget. In plaats daarvan vindt maatwerk plaats. Hier wordt aandacht voor gevraagd.
Fase 2 is het invoeren van Sharepoint voor externen: een digitaal platform waarbij je informatie kan
uitwisselen en online kan samenwerken. Daar binnen kunnen groepen worden gecreëerd. Sharepoint
is op dit moment alleen beschikbaar binnen de gemeentelijke omgeving. Bedoeling is dat de
Bewonersadviesgroepen een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om bij de gemeente in te loggen
op dit systeem. Verwacht wordt dat er half januari zicht op komt hoe dat tot stand kan komen.
Mevrouw Vermeulen wil dan met een paar bewonersraden om tafel zitten hoe zo’n platform het best
ingezet kan worden. De heren Kieft en Schouten willen daar graag aan meewerken. De wijkmanager
zal bij de eerste bijeenkomst aanwezig zijn. Zolang de veiligheid niet gegarandeerd is, wordt het
programma niet voor externen beschikbaar gesteld.
6. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 22 juni 2017
Naar aanleiding van:
Pagina 4: De heer Kroezen heeft gevraagd de onderwerpen “stand van zaken A59/Geluidhinder
Spoorwegverkeer7 te agenderen. Dat is niet gebeurd. Gevraagd wordt de onderwerpen te agenderen
voor de vergadering van maart. De heer Van Nuland merkt op dat de vergadering van september was
afgelast. Hij had gevraagd om een nieuwe datum te plannen. Dat is niet gebeurd. Een keer per half
jaar vergaderen is te weinig. De bewonersraden worden op deze manier niet serieus genomen.
Het verslag wordt vastgesteld.
7. Rondvraag
Wijkraad Maliskamp:
Gevraagd wordt waarom er een bijdrage van €100,- betaald moet worden voor het
bewonersradenoverleg Rosmalen. Dat is een bijdrage in de kosten voor de huur van de vergaderzaal
het opmaken van de notulen.
Vanuit de BAG Rosmalen Zuid wordt de opmerking gemaakt dat het jammer is dat er voor de hoogte
van het budget gekeken wordt naar het aantal inwoners en niet naar het aantal activiteiten in een wijk.
Gelden worden daardoor op een eenzijdige manier besteed. Er zou ook gekeken kunnen worden naar
het maximum van een aanvraag. De heer Hilgers geeft aan dat de opbouw van het budget nog steeds
gebaseerd is op het aantal inwoners. In het onderwijs is er bijv. ook een budget per leerling, maar zijn
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Website wijk-, buurt- en dorpsbudget: https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html
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Reactie op de vragen:
In de Motie “Actualisatie Koersnota: gezondheid en MIRT” d.d. 20 september 2017 is gevraagd alle inspanningen te doen om
een goede doorstroming te bewerkstelligen op de A2 en A59 en dit terug te koppelen aan de Raad. Deze motie is nog in
behandeling.
Stijging (klachten) Geluidhinder Spoorwegverkeer binnen gemeente ’s-Hertogenbosch. Er is geen beeld over een toename van
het aantal klachten voor wat betreft spoorweglawaai. Wel is bekend dat er klachten zijn over spoorweglawaai. De gemeente
houdt dat goed in de gaten. Zo wordt het spoorweggeluid o.a. gedurende een periode van 2 jaar 24/7 gemonitord om te
beoordelen of er een toename is van spoorweggeluid. Verwacht wordt dat het goederenvervoer in de (nabije) toekomst toe gaat
nemen. De gemeente zet zich ervoor in dat dit niet kan/mag betekenen dat geluidhinder daardoor toeneemt.
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er ook leerlingen met een zwaardere wegingsfactor. Naarmate een buurt zwakker is, wordt er minder
georganiseerd. Hoe hoger de buurt opgeleid is, hoe meer aanvragen er zijn voor het wijk-, buurt- en
dorpsbudget. Het is het eerste jaar. Komend jaar zullen er ook weer BAG-bijeenkomsten worden
georganiseerd. Dit is typisch zo’n onderwerp wat daar aan de orde kan worden gesteld. Denk bijv. ook
aan “wat doe je met reservegeld”?. De gemeenteraad besluit over de verdeelsleutel.
Dorpsraad Vinkel:
Voorgesteld wordt om wethouder Logister uit te nodigen om te praten over problematiek bij de A59.
De heer Hilgers geeft aan dat ook ervoor gekozen kan worden om dat buiten dit overleg om te
organiseren, misschien vanuit een werkgroep.
Wijkraad Maaspoort:
Gevraagd wordt wat de bewonersraden vinden van de onafhankelijkheid van de BAG t.o.v. de
wijkraad. Dat is in welke wijk anders geregeld. In sommige BAG’s zitten ook leden van de wijkraad. De
BAG geeft advies, de gemeente beslist. De gemeente is het schild tussen bewoners die het oneens
zijn met de adviezen van de BAG.
De heer Hilgers geeft aan dat de gemeente bekijkt of de aanvraag compleet is en of er een begroting
bij zit. Het is ondoenlijk om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsbronnen. Als de aanvraag
compleet is, wordt het doorgestuurd naar de BAG.
Aanvragen voor grote fysieke projecten kosten meer tijd omdat wij daar intern langer mee bezig zijn.
Denk bijv. aan een aanvraag voor een nieuw speeltoestel. Uitgezocht moet worden of die op de
gewenste locatie aangelegd kan worden. De aanvraag moet wèl bekend zijn bij de BAG.
Boven een bedrag van € 5.000,- is de aanvrager verplicht om verantwoording af te leggen. Onder de
€ 5.000,- kan controle steekproefsgewijs plaatsvinden.
Gevraagd wordt op welke wijze de verantwoording wordt gecontroleerd. Er zijn soms twijfels of iets
wordt uitgevoerd zoals het is aangevraagd. De BAG zou ter plaatse kunnen gaan kijken of een
aanvraag is uitgevoerd of niet.
De heer Kieft informeert of bedragen die terug gestort zijn door aanvragers ook meegerekend worden
in de totalen. Wijkraad Maaspoort heeft gezien dat het geld terug gestort werd en dat het totaal werd
opgehoogd.
8. Sluiting
De heer Hilgers sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het
volgende bewonersradenoverleg is gepland op 8 maart 2018.

Jane Pawiroredjo,
25 januari 2018
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