VERSLAG BEWONERSRADENOVERLEG 28 JUNI 2018
Aanwezig
Voorzitter : H. Migchielsen
Wethouder bewonersraden: R. Geers
Ambtelijk secretaris : J. Pawiroredjo – de Jezus
Genodigden (ambtelijk): F. Duenk, mevr. A. Vermeulen
BR Empel en Meerwijk: V. van Os
BR Engelen en Bokhoven : M. Kroezen
Dorpsraad Nuland : A. van Offenbeek; R. Heijmans
Dorpsraad Vinkel : G. v.d. Hombergh
WR De Groote Wielen : R. Gratama
WR Maaspoort: K. Hettinga
WR Overlaet: mevr. E. Timisela – Coenraad, A. Beelen
WR Rosmalen Centrum en Hondsberg : J. van Rossum
WR Sparrenburg : A. van der Steen
WR West : H. Kieft
WR Zuid : G. Schouten, mevr. M. Waarts
Toehoorder : S. van Creij
Afwezig (met bericht van kennisgeving):
WR Paleiskwartier: J. Bastiaansen
WR ’t Ven: M. Venner

1. Opening
De heer Migchielsen heet wethouder Geers welkom bij het Bewonersradenoverleg. Op verzoek van
de heren Kieft en Schouten zal mevrouw Vermeulen de voortgang presenteren rondom Sharepoint
wijk-, buurt- en dorpenregeling.
Het onderwerp “stand van zaken geluidshinder” is niet geagendeerd voor dit overleg. Er zal nog een
overleg worden ingepland met de heren Kroes, Hettinga en Van der Leest. over luchtkwaliteit en
geluidsaspecten.
2. Kennismaking met wethouder Geers
De heer Geers geeft aan dat het college in het bestuursakkoord heeft opgenomen om samen met
inwoners en andere belangenorganisaties aan de slag te gaan om wijken en dorpen stuk sterker te
maken. De bewonersraden vormen een belangrijke rol in de participatie van bewoners. Vanuit de
gemeente willen we minder regelen en meer faciliteren, stimuleren. Hoe kunnen wij er bijvoorbeeld
voor zorgen dat ideeën die bij de inwoners beginnen bij de gemeente terecht komen? Daar ligt een
stevige uitdaging. Hoe zien de bewonersraden hun rol daarin? Er zijn verschillende manieren om tot
een hele sterke toekomstbestendige bewonersraad te komen. De wethouder wil daar de komende
periode samen met de bewonersraden aan werken.
De bewonersraden zien graag dat de wethouder bij het Bewonersradenoverleg aanwezig is. Die
toezegging kan de wethouder niet geven. Hij benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat het bestuur via
het Bewonersradenoverleg weet wat er speelt. De wethouder is van mening dat hij veel meer voor de
bewonersraden kan betekenen door een rondje te maken in de wijken en dorpen.
Onder de portefeuille van wethouder Geers vallen alle bewonersraden, inclusief het wijk- en
dorpsbudget (vanuit participatie). Binnen de portefeuille van wethouder Kâhya valt wijkgericht werken,
o.a. de buurtcentra, wijkpleinen, Boschwijzer (vanuit welzijnsoogpunt).

3. Stand van zaken Share point
Mevrouw Vermeulen (projectleider/adviseur informatievoorziening) laat de eerste resultaten zien van
share point. Samen met de heren Kieft en Schouten heeft zij een pilot opgestart. Share point is een
vervanging van het huidige discussie platform. De aanvragen voor het BAG zijn in te zien door erop te
klikken. Share point is alleen toegankelijk voor de BAG-commissie, de wijkmanager en de
ondersteuner. Zij kunnen hun opmerkingen bij de betreffende aanvragen plaatsen. Het programma
draait binnen de beveiligde omgeving van het gemeentelijk netwerk. Graag ontvangt mevrouw
Vermeulen feedback van de bewonersraden.
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4. Visie energielandschap
De heer Duenk geeft een presentatie1 over de “productie van duurzame energie in ’s-Hertogenbosch:
naar een Visie Energielandschap”.
De gemeenteraad heeft in 2008 besloten dat ’s-Hertogenbosch in het jaar 2050 klimaatneutraal moet
zijn. Klimaatneutraal door energiebesparing én productie van duurzame energie. De komende tijd gaat
de gemeente daarom in gesprek met alle partijen die belang hebben bij deze ontwikkelingen, om te
kijken hoe we dat vorm kunnen geven. De bewonersraden zullen daar zeker bij betrokken worden.
In de presentatie is een globale planning opgenomen. In de tweede helft van 2018 zullen er
bijeenkomsten georganiseerd worden met stakeholders en bewoners in deelgebieden. Daarna volgt er
een eerste en een tweede concept-visie. Verwacht wordt dat besluitvorming over de definitieve visie in
het voorjaar van 2019 plaats kan vinden.
De presentatie van de heer Duenk roept veel reacties en vragen op bij de aanwezigen. De heer
Migchielsen geeft aan dat duidelijk is dat niet iedereen het met de zienswijzen eens is.
5. Presentatie burgerparticipatie
De heer Migchielsen geeft aan dat er nog geen eenduidige visie is over wat we onder
overheidsparticipatie en burgerparticipatie verstaan. Proberen om samen lijn te brengen in wat het zou
kunnen zijn.
Burgerparticipatie
Hoe kunnen we inwoners beter bij onze gemeente maar ook met elkaar betrekken? Opkomst
percentages gemeenteraadsverkiezingen. Bijwonen commissie- en raadsvergaderingen.
Verenigingsleven, vrijwilligerswerk, mantelzorg, allemaal zaken waar een samenleving niet zonder
kan. BAG. Inwoners doen iets voor elkaar en voor de gemeente.
Participatieladder.
Daarin wordt de mate van participatie weergegeven via inspreken, consulteren, coproductie,
verantwoordelijkheid van gemeente naar bewoners delegeren, zelfbestuur.
Doelen burgerparticipatie
Maatschappelijke binding en onderlinge betrokkenheid, legitimering, Maslov, overheid moet geld
besparen, eigen kracht.
Overheidsparticipatie
Het gaat erom dat gemeente, bestuur, ambtelijk apparaat, weten wat er in dorpen, wijken en buurten
gebeurt. Omgevingswet geeft enorme kans als het gaat om overheidsparticipatie. Gelijke informatie
voor alle partijen. Je moet organiseren dat de gelijke informatiepositie gegarandeerd is. Dat kan alleen
als we het digitale systeem goed op orde hebben. Dat is de basis voor overheidsparticipatie in de
toekomst.
Combineer kennis en expertise van bewoners met die van het gemeentelijk apparaat. Het doel moet
zijn dat de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen in ‘s-Hertogenbosch door participatie beter wordt.
Mate van participatie moet je daarvan af lezen en niet van hoeveel vrijwilligers bijv.
Als bewoners een initiatief hebben is de dialoog aangaan het minimale wat we kunnen doen.
Overheidsparticipatie betekent niet dat wat bewoners willen altijd gebeurt. Er is vaak sprake van
tegengestelde belangen. Het gaat om een echte belangenafweging en onder welke voorwaarden iets
wel of niet gerealiseerd kan worden.
Er bestaat behoefte binnen het Bewonersradenoverleg om vast te stellen wat dit gremium inhoudt. De
wethouder wil graag de discussie aangaan om te kijken hoe dat verbeterd kan worden. Daar moet
echter de tijd voor worden genomen. Er zijn grote verschillen tussen bestuurs-, wijk- en dorpsraden.
Het gaat erom dat iedereen in de spiegel durft te kijken, wat is aan organisatiestructuur succesvol weg
gezet en waar zijn verbeterpunten. Daar kunnen we in deze collegeperiode wel een stevige stap in
zetten. Daar zou na het zomerreces mee gestart kunnen worden als de bewonersraden die behoefte
ook hebben.
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De presentatie wordt meegestuurd met het verslag.
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5. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 8 maart 2018
Naar aanleiding van:
Pagina 1: mevrouw Waarts was wel aanwezig. De heer Van Beusekom was niet aanwezig.
De Oostelijke Landweg is nog niet aangelegd. Graag corrigeren.
Pagina 4:
WR Zuid: “problematiek verkeerswegen” moet zijn “voorbereidingen verkeerswegen”.
Overlast evenementen Pettelaarse Schans. Er is overleg gevoerd met Kingsland om het evenement
naar de Brabanthallen te verplaatsen.
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Rondje langs de wijken, buurten en dorpen
BR Empel en Meerwijk:
Bij de Empelse Schans/Rosmalense Plas is er een plan om woonboten te plaatsen. De BR is in goed
overleg met o.a. de gemeente en de visvereniging om te kijken hoe de leefbaarheid rondom de plas
verhoogd kan worden.
WR Maaspoort
Op zondag 1 juli 2018 wordt er een wijkinfomarkt georganiseerd in De Schans.
WR De Groote Wielen
Windkracht 5 is een belangrijke activiteit. Er worden veel activiteiten georganiseerd, het loopt goed.
De contacten met de gemeente zijn goed en constructief.
WR De Overlaet
De technische kant van de beveiligde oversteek wordt voor de zomer voorbereid. Na de zomer start
de aanleg. Toch begonnen met het bomenplan. Daar zijn goede ervaringen mee. Deelname van
bewoners is goed. Alles wordt geïnventariseerd. Eerste fase is gestart in De Overlaet.
Er is sprake van geluidsoverlast en stank door vrachtverkeer aan de Rodenborchweg. Daar zijn we
met bewoners van Sperwerborch mee bezig.
Dorpsraad Vinkel
De kermis in Vinkel is verplaatst. Het is gehouden bij een café. Daar is een grote tent bij gezet. De
meningen zijn zeer verdeeld. Een aantal mensen is enthousiast. Anderen klagen over geluidsoverlast.
Het gaat te ver als mensen vanwege een bepaalde activiteit drie dagen lang niet kunnen slapen.
Vooral voor de oudere mensen is het een verzoeking geweest.
Dorpsraad Nuland
Nuland is sinds vorige week HartVeilig. Er is een groot probleem met het openbaar vervoer. Arriva
heeft besloten een lijn op te heffen.
De Dorpsraad maakt zich zorgen het volgende uitbreidingsplan. De Pelgrimsche Hoeve gaat veel
sneller dan verwacht. Er moet voor worden gewaakt dat er geen gat valt tussen dit plan en een nieuw
uitbreidingsplan, dat er geen leegloop ontstaat.
WR Zuid
De wijkraad zit aan tafel met de Zuiderschans over de zorg.
BR Engelen en Bokhoven
Er is subsidie ontvangen om De Engelenburcht op te knappen, zodat we daar de komende tien jaar
verder kunnen. Dit biedt de mogelijkheid om goed na te kunnen denken over de toekomst van De
Engelenburcht.
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In het kader van de energietransitie zijn er in het slot op bepaalde plaatsen laadpalen voor elektrische
auto’s geplaatst. Daarmee is een wildgroei van palen voorkomen. We gaan dat evalueren en kijken
om ook in de kastelen elektrisch rijden te stimuleren in combinatie met zonnepanelen.
7. Rondvraag
Vergaderlocatie
Verzocht wordt om een andere vergaderlocatie te kiezen. De vergaderlocatie op het Stadhuis is
prachtig. Het is echter lastig om de auto te parkeren op donderdagavond. Bekeken zal worden of
vergaderen in De Kentering of Perron 3 mogelijk is. Als het daar goed bevalt, dan blijven we daar.
8. Afscheid Hans Kieft
De heer Kieft neemt afscheid van het Bewonersradenoverleg alsmede van de Wijkraad West. Als je
raadslid bent, dan wel commissielid niet raadslid dan mag je niet tegelijkertijd in bijv. een adviesraad
van de gemeente zitten, noch in een BAG, noch in het Bewonersradenoverleg.
De heer Migchielsen merkt op dat de heer Kieft een bijzonder markant figuur is met zeer uitgesproken
opvattingen en kritisch naar het ambtelijk apparaat. Er is waardering voor alle inzet die hij geleverd
heeft voor Kruiskamp/Schutskamp.
De heer Kieft is tien jaar voorzitter geweest van de WR West. Het werk bij de WR heeft hij als zeer
prettig ervaren en hij heeft er nieuwe ideeën opgedaan. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking
in de afgelopen jaren.
9. Sluiting
De heer Migchielsen sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het
volgende bewonersradenoverleg is gepland op 20 september 2018.

Jane Pawiroredjo,
21 augustus 2018
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