VERSLAG BEWONERSRADENOVERLEG 14 MAART 2019
Aanwezig
Voorzitter : H. Migchielsen
Wethouder bewonersraden: R. Geers
Ambtelijk secretaris : J. Pawiroredjo – de Jezus
Genodigden: M. Evers (ambtelijk), R. van de Groes (politie), W. Gevers en C. Poelmans (Stichting
Buurtbemiddeling 073)
BR Engelen en Bokhoven : J. Branderhorst, P. van Beek
Dorpsraad Nuland : A. van Offenbeek
Paleiskwartier Wijkbelangen: J. Bastiaansen, S. Wijmer
WR De Groote Wielen: R. Gratama
WR Maaspoort: K. Hettinga
WR Molenhoek: I. Nijskens, J. Timmers
WR De Overlaet: E. Timisela – Coenraad, A. Beelen
WR Rosmalen Centrum en Hondsberg : J. van Rossum, R. Bissels
WR ’t Ven: M. Venner
WR West: W. Hartman
WR Zuid : G. Schouten
Brabants Dagblad: P. Roovers
Afwezig (met bericht van kennisgeving):
WR Sparrenburg : A. van der Steen
1. Opening
De heer Migchielsen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. 100% Wijkzorg Politie / Versterken relatie politie-bewoners
De heer Van de Groes staat er even bij stil dat de wijkagent van Maaspoort afgelopen donderdag na
een zeer kort ziekbed is overleden.
100 % wijkzorg
Uit capaciteitsoogpunt is er bij de politie een andere manier van werken geïntroduceerd: “100 %
wijkzorg”. Overdag waren er teveel agenten ingepland en ’s avonds te weinig. De andere werkwijze
houdt in dat de politie er probeert te zijn wanneer het ertoe doet. Dat is over het algemeen in de
avonduren. De nieuwe werkplanning ziet er als volgt uit. Iedereen doet mee die op straat inzetbaar is.
In de ochtenddienst zijn dat zeven agenten verdeeld over vier clusters: noord, oost, zuid, west. Dat
komt niet helemaal overeen met het Bin-gebied. ’s Avonds zijn 14 agenten ingepland. Als er ’s avonds
opgeschaald moet worden, dan kan dat heel gemakkelijk verdubbeld worden omdat iedereen die in
dienst is, waar nodig meedoet. Overdag is er misschien minder politie op straat te zien en ’s avonds is
de kans groter om ze wel te zien.
De heer Migchielsen vult aan dat dit een logische ontwikkeling is. De behoefte wordt op deze manier
beter afgestemd op de vraag. In wijken, buurten en dorpen zijn wijkagenten het meest zichtbaar. De
consequentie is wel dat een wijkagent in zijn eigen wijk, buurt, dorp door deze manier van organiseren
minder inzetbaar is als wijkagent. De wijkagent kijkt efficiënter naar zijn inzet in de wijk. Indien nodig
kan er altijd meer inzet van de politie gevraagd worden.
Versterken relatie politie/bewoners.
De politie wil graag de denkkracht die in de wijken zit benutten voor het oplossen van
veiligheidsproblematiek. Er zijn behoorlijk wat organen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch die al
heel veel contacten hebben in de wijken, bijv, bewonersraden, jeugdraad. Aan de bewonersraden
wordt gevraagd of zij iemand binnen hun netwerk kennen die mee kan denken in casussen over
veiligheidsproblematiek.
3. Buurtbemiddeling
Mevrouw Gevers geeft een presentatie over Buurtbemiddeling073. De politie en woningcorporaties
zijn de belangrijkste verwijzers voor buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling073 verzorgt al 17 jaar
buurtbemiddeling in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Er werken ongeveer 50 vrijwillige bemiddelaars
en twee coördinatoren. Mevrouw Gevers is een van de coördinatoren en mevrouw Tolmans is al een
aantal jaren vrijwillige bemiddelaar. Bewoners kunnen als zij samen niet uit een conflict komen, een
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beroep doen op Buurtbemiddeling073 om te helpen bij het oplossen van dat conflict.
Buurtbemiddeling073 begeleidt dit proces met speciaal opgeleide bemiddelaars op neutrale en
onafhankelijke wijze én op basis van vrijwilligheid. Binnen de organisatie wordt zorgvuldig omgegaan
met de privacy van bewoners. Uitgangspunt van de bemiddeling is een verbinding tot stand te
brengen waarin bewoners op een respectvolle en vreedzame wijze met elkaar het gesprek aangaan.
Buurtbemiddeling073 wordt gefinancierd door Brabant Wonen, Mooiland, Kleine Meierij, Zayaz en de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Daardoor kan de bemiddeling kosteloos verricht worden.
Als bewonersraden dat willen, kunnen zij mevrouw Gevers uitnodigen om bij de bewonersraden zelf
een presentatie te verzorgen.
4. Beleidsontwikkeling informatieborden in wijken, buurten en dorpen
De heer Evers is accountmanager Economie bij de afdeling economie en energie en houdt zich o.a.
bezig met de acquisitie van horeca. Er zijn reclamerichtlijnen voor openbaar gebied en voor eigen
terrein. De gemeente heeft een bepaalde plicht om de reclame in de openbare ruimte te controleren
en daar kaders voor te stellen. De vereisten voor reclame in de openbare ruimte zijn op dit moment
voornamelijk opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Er staan behoorlijk wat borden in
de openbare ruimte, waaronder ook heel veel illegale borden. Op een gegeven moment kunnen
mensen daar last van krijgen of overlast daarvan ondervinden. De vraag naar reclame in de openbare
ruimte neemt toe. De reclamemarkt verandert bijv. qua vormgeving, digitaal, social media,
stedebouwkundige en inrichtingseisen. Ook zijn er eisen voor wat betreft de veiligheid. Op dit moment
is er nog geen beleidsnota over reclame. Die gaat de gemeente wel maken, al is het alleen maar om
kaders te stellen over wat we willen, waar, voor wie en hoe?
Het illegale gebruik van reclameborden neemt toe. De gemeente wil daarom heldere en duidelijke
regels gaan stellen die uiteindelijk leiden tot minder borden. Dit vanuit de gedachte om reclamedruk in
de openbare ruimte verminderen. In het nieuwe reclamebeleid zullen ook nieuwe inzichten vanuit
citymarketing worden opgenomen. Waar staan wij op dit moment? Het ontwikkelen en opstellen van
nieuw reclamebeleid blijkt een stuk complexer te zijn dan gedacht. Er is een extern bureau
ingeschakeld om daarin te begeleiden. In de tussentijd heeft het college aan de raad gemeld dat er
geen nieuwe afspraken gemaakt worden voor nog meer borden in de openbare ruimte. Het is de
bedoeling dat het nieuwe reclamebeleid eind dit jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd. Wijkraad Maaspoort ziet graag dat de behoefte aan informatievoorziening van een aantal
bewonersraden door middel van een informatiebord in de openbare ruimte wordt meegenomen. De
heer Migchielsen geeft aan dat de heer Evers in het najaar opnieuw zal worden uitgenodigd om de
stand van zaken van het reclamebeleid toe te lichten.
5. Verslag Bewonersradenoverleg d.d. 13 december 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
De heer Migchielsen meldt dat op 18 maart een bijeenkomst plaatsvindt over de evaluatie van het
wijk-, buurt- en dorpsbudget.

Naar aanleiding van:
Privacy
Tijdens het vorige Bewonersradenoverleg is een vraag gesteld over hoe de gemeente omgaat met de
privacy-wetgeving. De gemeente had gericht een bericht gestuurd aan een vooraf geselecteerde
doelgroep, bijv. alle vijftigplussers, ouders met kinderen in de leeftijd van 12-20. Dat mag volgens de
Privacywet niet en is ten onrechte gebeurd.

De heer Geers wil nog graag terugkomen op de #Samen burgerparticipatie en bewonersraden. Hij is
inmiddels bij bijna alle bewonersraden op bezoek geweest. Daarbij heeft hij gezien dat mensen zich
met hart en ziel inzetten voor hun wijk, dorp, buurt. Hij spreekt zijn complimenten daarvoor uit richting
de bewonersraden. Het college wil de bewonersraden graag helpen om hen toekomstbestendig te
maken. Helaas hebben niet alle bewonersraden een reactie gestuurd op de vragen die hij heeft
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gesteld met betrekking tot #Samen burgerparticipatie en bewonersraden. Ongeveer de helft van de
bewonersraden heeft gereageerd. Daar zitten wel leuke aanknopingspunten in. De reacties leveren
echter onvoldoende input om daar echt iets mee te kunnen doen. De heer Geers wil samen met de
bewonersraden kijken hoe we elkaar sterker kunnen maken en meer toekomstgericht kunnen zijn. Hij
nodigt de bewonersraden uit om op donderdag 27 juni in een bredere setting interactief te bespreken
hoe we dat gaan doen. Wethouder Kâhya zal daar dan ook bij zijn. De input die daaruit voortkomt zal
een basis vormen die dan weer in het Bewonersradenoverleg zal worden besproken.
Digipanel
De heer Migchielsen wil op korte termijn via Digipanel aan bewoners in den breedte vragen wat zij van
bewonersraden vinden. Daarover is hij nog in overleg met de afdeling onderzoek en statistiek.
6. Rondvraag
Wijkraad Maaspoort
De wijkraad neemt deel aan overleg over de ontsluiting van de oostelijke gebiedsdelen.
Paleiskwartier Wijkbelangen
Willemspoort is een groeiende wijk. Gevraagd wordt of vanuit de gemeente nagedacht kan worden of
Willemspoort als wijk bij het Paleiskwartier hoort of dat voor Willemspoort een eigen bewonersadviesgroep moet worden opgericht. De heer Migchielsen geeft aan dit vanaf 1 januari 2020 geregeld
wordt binnen het wijk-, buurt- en dorpsbudget.
Verder wordt meegedeeld dat het Paleiskwartier dit jaar 25 jaar bestaat. Er zullen allerlei festiviteiten
worden georganiseerd voor en door bewoners.
Wijkraad West
Op 24 juni vindt in het Beatrixpark het wijkfeest De Wereldreis plaats.
7. Sluiting
De heer Migchielsen sluit de vergadering om 21.17 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het
volgende bewonersradenoverleg is gepland op donderdag 19 september 2019.

Jane Pawiroredjo,
28 mei 2019
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