VERSLAG BEWONERSRADENOVERLEG 8 maart 2018
Aanwezig
Voorzitter: H. Migchielsen
Ambtelijk secretaris : B.van de Griendt
Genodigden : Chris Vleer, beleidsmedewerker Milieu
BR Empel en Meerwijk : V. van Os
BR Engelen en Bokhoven : M. Kroezen
Dorpsraad Nuland: A. van Offenbeek
Dorpsraad Vinkel : G. v.d. Hombergh
WR De Groote Wielen : R. Gratama
WR Hintham: M. van Noort
WR Maaspoort: K. Hettinga, J. van Beusekom
WR Maliskamp: M. Loeffen, B. van Riel
WR Molenhoek: I. Nijskens, A. Prince
WR Overlaet: E. Timisela - Coenraad
WR Rosmalen-Oost/Kruiskamp: G. Beentjes
WR West : H. Kieft
WR Zuid : G. Schouten
Toehoorder : S. van Creij
Afwezig (met bericht van kennisgeving):
WR Rosmalen Centrum en Hondsberg : L. Langeraap
WR Rosmalen Centrum en Hondsberg : J. van Rossum
WR Sparrenburg : A. van der Steen
WR ’t Ven : M. Venner

1.Opening
De heer Migchielsen heet iedereen welkom en meldt dat wethouder Kagie waarschijnlijk vanaf
21.30 uur aanwezig zal zijn.
2.Stand van zaken A59/Geluidshinder Spoorwegverkeer (Toelichting door Chris Vleer)
De heer Kroezen licht kort de achterliggende gedachte van dit agendapunt toe;
Veel bewonersraden zijn bezig met de problematiek rond de A59. Het betreft niet alleen
geluidsoverlast maar ook fijnstof.
De heer Kroezen heeft een lijst gezien waarin een aantal gemeenten wordt vergeleken m.b.t. fijnstof
en de gemeente ’s-Hertogenbosch scoort op dit onderwerp niet goed.
De Oostelijke Landweg is aangelegd om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit lost de milieuproblemen
niet op. Volgens de gemeente zijn er 25 meetpunten in het land en valt de score van ’sHertogenbosch wel mee. Dit is niet correct. Je kunt dit niet uit deze meting concluderen. De situatie
per gemeente verschilt.
Mevrouw Vleer meldt dat er twee snuffelpalen zijn geplaatst door de gemeente. De conclusie uit de
metingen is dat de luchtkwaliteit voldoet aan de normen. Verder heeft de gemeente niets te vertellen
over de A59. Dit is aan Rijkswaterstaat samen met het ministerie. De gemeente ’s-Hertogenbosch
volgt de landelijke lijnen voor wat betreft het traject A59.
Mevrouw Vleer weet dat de gemeente momenteel nieuw beleid ontwikkelt aangaande dit onderwerp.
Zodra dit door het college is vastgesteld zal ze dit terugkoppelen naar het bewonersradenoverleg.
De heer Kroezen merkt op dat het belangrijk is dat men vooraf weet wat voor beleid men gaat
ontwikkelen en niet achteraf alleen het collegebesluit voorgeschoteld krijgt. Hij is van mening dat de
gemeente sleutelt aan de normen daar waar het haar goed uitkomt.
Mevrouw Vleer vraagt waarom de bewonersraad zich niet meer richt op de gemeentelijke wegen.

Dat gebeurt ook volgens de heer Kroezen. De gemeente komt vaak met het antwoord : “we kunnen
niets maar gaan ons best doen”.
De heer Migchielsen merkt op dat de gemeente het aandeel van de bewoners soms onvoldoende
meeneemt/mee kan nemen. Eerder is een ambtelijke werkgroep gestart inzake bewonersparticipatie.
Deze werkgroep probeert deze slag te maken .De nieuwe Omgevingswet biedt hierin kansen. Deze
wet verbetert de informatiepositie van de burger aan de voorkant.
De vraag ligt voor hoe we straks zaken kunnen kanaliseren om het beleid te beïnvloeden. Het voorstel
is dat mevrouw Vleer met een paar mensen 1 à 2 keer bij elkaar komt om informatie in de toekomst
gerichter te verstrekken en uit te wisselen.
Deelnemers aan deze groep: Chris Vleer, Martin kroezen, Kees Hettinga, Ton van der Leest.
Het onderwerp komt de volgende vergadering op de agenda.

3. Vaststellen verslag bewonersradenoverleg d.d. 14 december 2018
Pagina 1 : De heer Kieft heeft een andere versie van de notulen dan de overige deelnemers aan de
vergadering. Verder geen opmerkingen.
Pagina 3 bij rondvraag ontbreekt het woordje “en” voor “het opmaken van de notulen”.
De heer Kroezen merkt op dat het verslag van het bewonersradenoverleg van 14 december pas 27
februari in zijn bezit kwam. Dit is onacceptabel. Hij vindt dat het verslag binnen een week klaar moet
kunnen zijn.
De voorzitter licht toe dat het conceptverslag binnen 10 dagen in zijn bezit is. Het is nu de gewoonte
het mee te sturen met de agenda. Hij acht het niet haalbaar het verslag binnen een week gereed te
hebben. Twee weken is haalbaar. De leden gaan met dit voorstel akkoord. De heer Kroezen blijft bij
het standpunt van 1 week.
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notuliste.

4. Functie van het bewonersraden overleg.
De heer Migchielsen licht toe dat het bewonersradenoverleg reeds 12 jaar actief is en dat nu de vraag
voor ligt “Wat zijn de verwachtingen over en weer?”
Hij ziet twee à drie mogelijke taken/functies:
1. Informatie-uitwisseling over en weer (gemeente-bewoners)
2. Een adviserende rol (vraag waar gaat het advies naar toe? naar het ambtenarenapparaat,
naar het college, aan gemeenteraad?)
3. Co-creatie. Het ambtenarenapparaat werkt samen met bewoners inzake voorstellen voor
college en raad.
Wie is de voorzitter van het bewonersradenoverleg?
Is dit de wethouder of het hoofd wijkmanagement of iemand anders? Moet de wethouder verplicht
aanwezig zijn?
Je kunt de wethouder tijdens de vergadering geen uitspraken laten doen. Hij is gebonden aan het
college van b&w en de gemeenteraad, in het bijzonder bij politiek gevoelige onderwerpen. Dit geldt
ook voor een ambtenaar. Alles wat deze zegt, zegt hij niet op persoonlijk titel maar namens het
college. De wethouder in de rol als toehoorder is wenselijk. Hij kan de input van het
bewonersradenoverleg meenemen bij zijn meningsvorming. De bewonersraad heeft geen moeite met
het hoofd wijkmanagement als voorzitter.
Wat is de grondslag geweest voor het bewonersradenoverleg?
Ten tijde van Bart Eigeman is een notitie geschreven over de rol van het bewonersradenoverleg. Deze
is in 2008 nog een keer geactualiseerd. Die notitie is niet door het college vastgesteld.
Deze notitie meldt dat het bewonderradenoverleg zich bezig houdt in een adviserende rol met fysieke
onderwerpen die de bewoners raken. Zij houdt zich niet bezig met sociale/zorgdossiers en
veiligheidsdossiers.

De bewonersraad is van mening dat men zich in de huidige tijd wel bezig moet houden met deze
dossiers.
Wat is nodig voor de adviserende rol?
Op tijd ( vooraf) de goede en juiste informatie voor iedereen. Tijdig weten wat er op de rol komt te
staan. Het betreft overkoepelende informatie zoals de wijkmonitor en wijk- en dorpsbudgetten. Men
verstrekt de informatie buiten de vergadering zodat men tijdens de vergadering zo efficiënt en effectief
mogelijk kan vergaderen. De bewonersraad wil het ambtelijk apparaat kunnen adviseren maar ook de
politiek. Men wil eerder bij het proces betrokken worden. De ambtenaar moet niet alleen luisteren
maar ook informatie ophalen. Men moet vooruit kijken. Men moet onderwerpen op de agenda van het
bewonersradenoverleg kunnen zetten voor het naar het college gaat.
Samengevat:
• Het bewonersradenoverleg is een openbare vergadering.
• Het bewondersradenoverleg houdt zich bezig in een adviserende rol met fysieke onderwerpen
die de bewoners raken. Zij houdt zich tevens bezig met sociale/zorgdossiers en
veiligheidsdossiers.
• Het hoofd wijkmanagement zit de vergadering voor.
• We hebben een adviserende en informerende rol. Daar waar wenselijk kan men komen tot
een co-creatieve rol.
• We werken met een goede agenda met punten die er toe doen, punten die de bewonersraad
belangrijk vindt. Agendapunten kunnen door gemeente en bewondersradenoverleg worden
aangereikt.
• We bereiden de agendapunten voor.
• De wijkspeerpunten van het wijkmanagement zouden leidend kunnen zijn.
• Al naar gelang het belang van het thema gaat het advies naar ambtenaar, college of raad.
• We agenderen maximaal twee live presentaties
• We doen samen ons best de wethouder ervan te overtuigen dat hij bij elke vergadering
aanwezig is.
• Als de aanwezigheid van een wijkmanager noodzakelijk is nodigen we deze uit.
• Er ligt een uitdaging voor de bewonersraad in de nieuwe Omgevingswet. Zij kan aangeven
wat er speelt in de wijken, zij draagt aan in plaats van andersom
De heer Migchielsen heeft een presentatie over burgerparticipatie. (Hoe krijgen we de kanteling voor
elkaar. Anders denken door ambtenaren). Volgende keer komt deze presentatie op de agenda om
strategische keuzes te bedenken en bespreken om de kanteling voor elkaar te krijgen
5.Presentatie A59 ( door de heer Van der Leest)
De crisis is voorbij, men bouwt weer huizen, er komen meer bedrijven. Er komt dus ook meer verkeer
en er ontstaat grotere druk op wegen. Het aantal afslagen stijgt en files en opstoppingen nemen toe.
Er moet iets gebeuren.
Men pleit voor vrij liggende fietspaden. Dit moet de standaard worden. Daar waar dat niet mogelijk is
wil men 30 km zones. Ook bij oversteekplaatsen van de A59 en ook bij rotondes.
Geen contact tussen vrachtwagen en fietser. Dit zou het beleid moeten zijn.
De B-wegen zijn te smal. De bermen worden kapot gereden door vrachtverkeer met diepe gaten tot
gevolg. Dit heeft inmiddels tot ongelukken geleid. Men wil meer aandacht voor B-wegen. Men moet
deze verbreden. Dit is nu slecht geregeld.
Ook het sluipverkeer is een groot probleem. Bij file hebben dorpen en wijken hier last van. Men moet
verkeersstromen opnieuw bekijken en waar nodig aanpassen (fietspaden /verbreden)
Wil je mensen op de fiets krijgen dan moet je de fietspaden verbeteren en veilig maken. Dit is ook in
het kader van verduurzamen belangrijk.
Er komt een werkgroep voor deze problematiek. Hiervoor willen we ook de knelpunten van alle
wijkraden inventariseren. We zijn al bezig. Wie heeft interesse om aan te sluiten?

De heer Van der Leest stuurt een mail met de presentatie naar Jane met de vraag of men wil
deelnemen aan de werkgroep en de aanmeldingswijze.
6. Rondje: belangrijke onderwerpen
WR Overlaet:
Veilige oversteekplaatsen ( Overlaet/ Groote Wielen). Er is overleg geweest met Willem Hollander.
Men zou in maart beginnen. Nu is er contact met Henk de Winter. De werkzaamheden zijn uitgesteld.
Hier is men niet mee akkoord. Het voorstel van Hans Migchielsen is de Wijkmanagers Ton van
Helvoort en Rutger Jansen uit te nodigen voor een gesprek om het proces te bespoedigen.
Dorpsraad Vinkel
Men vraagt zich af of de dorpsraden wel belangrijk gevonden worden. Dorpsraden zijn volgens de
voorzitter zeer belangrijk. Er wordt een besprek gepland met de wijkmanager om nadere informatie te
geven en het misverstand te bespreken.
Dorpsraad Nuland:
Heeft een aantal zware dossiers:
• Heesch West is zwaar dossier met name de aan- en afvoerwegen
• Energielandschap, Molen in de polder
• Nuland Hartveilig, men verwacht dat dit voor de zomervakantie rond is.
• Openbaar vervoer: info over nieuw model volgt!
• Seniorenraad: Woonscan door twee woonadviseurs met bouwtechnische achtergrond Zij
bezoeken mensen om te bekijken wat er nodig is om hun huis levensloopbestendig te maken .
Wat men met het advies doet is eigen verantwoordelijk. Aanvraag subsidie hiervoor loopt bij
de gemeente.
BR Empel Meerwijk;
• De samenstelling van de bewonersraad zal veranderen (verkiezingen).
• Een speerpunt is dat men meer energie wil steken in het verbinding zoeken en samenwerken
met ambtenaren.
WR Maaspoort
• De A59 problematiek is belangrijk
• Wat gebeurt er met de Schans?
• Druk Wijkpleinen. Men is benieuwd naar ontwikkelingen wijkplein. Wat gaat er gebeuren?
WR West
Hier speelt de redding van het sociaal cultureel centrum De Helftheuvel/nieuw bestuur.
WR Zuid
• Problematiek verkeerswegen
• Overlast evenementen Pettelaarse Schans
• Nieuw (jong) lid wijkraad
WR De Groote Wielen
• Wijkplein windkracht 5 wordt nieuw leven ingeblazen.
• Men wil gemeente meer faciliteren en informeren
WR Paleiskwartier
• Spoorzone
• Belasting door meer treinen, meer gevaarlijke treinen.
• Bewonersavonden worden gestart. 4 avonden gepland

•
•

Parkeerprobleem groeit door o.a. meer nieuwbouw en de bouw van een nieuwe bioscoop.
(Bestuur vindt het niet erg wanneer men op evenemententerrein gaat bouwen)
Viering 25-jarig bestaan wordt voorbereid.

BR Engelen en Bokhoven
• Verkiezingen bestuursraad Engelen en Bokhoven
• Beleidskader Engelermeer is vastgesteld
• GOL Langstraat: Er is geld beschikbaar gesteld door gemeente om maatregelen te nemen.
• Levensloopbestendigheid: Er is sprake van een oude kern. Er komen nieuwe kastelen . Een
zorg kasteel is niet mogelijk. Kijken naar mogelijkheden om passend te wonen voor oudere en
dementerenden in overleg met gemeente.
• De windturbine Treurenburg is afgevallen. Daar is bestuursraad blij mee.
• De bestuursraad vindt het heel erg dat de gemeente geadviseerd heeft de bestuursraad niet
ontvankelijk te verklaren.
7. Rondvraag:
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Bernadette van de Griendt,
16 maart 2018

