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VERSLAG BEWONERSRADENOVERLEG 25 JUNI 2015  

Aanwezig: 
Voorzitter   : H. Migchielsen 
Wethouder   : J. van Son 
Ambtelijk secretaris  : mevr. J. Pawiroredjo 
Dorpsraad Nuland  : A. Offenbeek,  N. van Nuland 
BR Empel en Meerwijk  : H. Brakkee 
BR Engelen en Bokhoven : M. Kroezen, W. Saëbu, B. Pigmans 
WR Zuid   : G. Schouten 
WR West   : H. Kieft 
WR Sparrenburg  : A. van der Steen 
Dorpsraad Vinkel  : J. van Lokven 
Wijkplatform Oost  : T. Tromp 
Wijkraad De Overlaet  : B. de Groot 
Wijkraad ’t Ven   : mevr. H. Kuiken - Kortenoever 
Toehoorder   : S. van Creij 
Afwezig (met bericht van kennisgeving): 
WR Hintham   : P. Spierings 
WR Rosmalen Centrum en 
Hondsberg   : W. Hoogenberk 
WR West   : mevr. D. Busser-Fiscalini 
WR Rosmalen Oost  : G. Beentjes 
WR De Groote Wielen  : R. Gratama 

1. Opening  

De heer Migchielsen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

2. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 1 9 maart 2015 
Tekstueel:  
Aan de lijst met aanwezigen moeten de heer Schouten (WR Zuid), mevrouw Kuiken (WR ’t Ven) en de 
heer Spierings (WR Hintham) worden toegevoegd.  

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
Glasvezel  
Dorpsraad Nuland heeft een tijd geleden gesproken met de heer De Laat. Gevraagd wordt naar de 
stand van zaken. WR ’t Ven is uitgenodigd voor een bijeenkomst op 1 juli 2015. Reggefiber geeft dan 
uitleg over het plan van aanpak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de heer De Laat1.  
 
3. Verzoek Seniorenraad Taakgroep openbaar vervoer 
De Seniorenraad Taakgroep Openbaar Vervoer ’s-Hertogenbosch is een onderzoek gestart naar de 
knelpunten m.b.t. openbaar vervoer in ’s-Hertogenbosch. Daartoe heeft de taakgroep een aantal 
vragen gesteld die voornamelijk toegespitst zijn op senioren. Aan de deelnemers van het 
bewonersradenoverleg wordt de vraag gesteld of de problematiek vanuit een breder perspectief 
bekeken moet worden of dat volstaan kan worden met de vragen van de taakgroep. 
Na inventarisatie bij de bewonersraden wordt afgesproken dat de problematiek vanuit een breder 
perspectief bekeken zal worden. Een aantal bewonersraden heeft ideeën aangeleverd bij Arriva, maar 
daar tot op heden geen reactie op ontvangen. Aan de bewonersraden wordt gevraagd om uiterlijk  

                                                           
1
 Voor de bijeenkomst op 1 juli zijn bestuursleden van de wijkraden ’t Ven, Overlaet en Rosmalen Centrum uitgenodigd voor 

een eerste kennismaking en algemene uitleg/afstemming omdat uitrol van glasvezel in Rosmalen waarschijnlijk dit najaar gaat 
starten. De heer De Laat gaat hen algemene informatie over glasvezel verstrekken. Het is nog niet zeker dat Reggefiber bij 
deze bijeenkomst  aanwezig zal zijn. De aanleg van glasvezel in De Groote Wielen wordt hoogstwaarschijnlijk dit najaar gestart. 
Afspraken daarover worden steeds concreter. Mochten er vragen zijn van bewonersraden, dan kunnen zij contact opnemen met 
de heer De Laat op telefoonnummer: 073 – 615 9730. 
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15 juli a.s. de meest dringende knelpunten en of gewenste alternatieve vormen van openbaar vervoer 
voor hun wijken te mailen naar mevrouw Pawiroredjo.  
De heer Migchielsen zal vervolgens een overleg organiseren met alle relevante partners inzake 
openbaar vervoer en relevante partijen. In dit overleg zullen de ingebrachte punten van de 
bewonersraden worden besproken en zal bekeken worden welke vervolgstappen er genomen kunnen 
worden. Een inhoudelijke terugkoppeling vindt plaats in het Bewonersradenoverleg van 24 september.  
 
4. Verkenning inrichting wijk-/dorpsbudget en ontko kerd stedelijk budget 
In het bestuursakkoord “Aan de Slag! Zakelijk en sociaal tussen de mensen” zet het college in deze 
bestuursperiode in op “het vormen van een wijk- en dorpsbudget binnen bestaande budgetten dat 
door inwoners zelf kan worden ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in de leefomgeving.”  
Daarnaast heeft de raad de motie “Eén Sociaal Activeringsfonds” ingediend op 16 juni 2015. Daarin 
wordt gevraagd om alle regelingen in het sociale domein op een rij te zetten en de mogelijkheid te 
onderzoeken om deze regelingen te bundelen tot één Sociaal Activeringsfonds (werktitel), teneinde 
transparantie, grotere slagkracht en deregulering te bereiken”.  
 
Het college heeft opdracht gegeven om in 2015 te onderzoeken hoe daaraan het beste vorm en 
inhoud kan worden gegeven. 
 
In de verkenningsfase is een werkbezoek gebracht aan de Indische Buurt in Amsterdam. Verder is 
informatie verzameld uit het Bewonersradenoverleg en de concept notitie wijk- en dorpsbudget. 
Daaruit is een aantal ideeën/denkrichtingen voortgekomen die zijn besproken met de 
portefeuillehouders en een aantal sectoren. De ideeën/denkrichtingen worden nu aan de deelnemers 
van het Bewonersradenoverleg voorgelegd. 
 
1. Het wijk- en dorpsbudget bundelen in één subsidiere geling.   

Daaronder zouden de volgende regelingen kunnen vallen: 
- subsidieregelingen in het sociale domein: Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF), Goed 

voor Elkaar, Platform 073, Sociale Activering bijzondere groepen, Bewoners Initiatief Geld 
(BIG), Armoedebeleid). 

- subsidieregeling wijkraden 
- wijkspeerpuntenbudget 
- subsidieregeling Jeugdvakantiewerk 
- subsidieregeling Ouderenverenigingen 
- subsidieregeling Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 
- speerpuntenbudget ORV (investeringsbudget) 
- inrichting, onderhoud en beheer speeltuintjes. 

Het totaalbudget zou in deze variant over de wijken en buurten verdeeld kunnen worden, bijv. 
naar rato van het inwoneraantal of naar rato van de sociaal economische situatie in een wijk.  
Bekeken moet worden welke verdeling de beste verdeelsleutel is. Bewonersraden hebben in het 
verleden aangegeven dat zij niet zelf de beschikking willen hebben over het budget, maar wel 
willen bepalen waaraan het budget besteed moet worden (= trekkingsrechten). Nu wordt 
uitgegaan van de verdeling in wijken volgens het CBS: 14 wijken. Deze indeling werkt niet voor 
alle wijken, bijv. voor West, omdat die uit drie wijken bestaat met eigen wijkraden. 
Het stedelijk budget is gekoppeld aan de motie. Daarin wordt niet gesproken over wijken of 
buurten. Als daarvoor wordt gekozen, zou een deel van het budget gericht zijn op een 
subsidieregeling voor wijken en dorpen specifiek en het stedelijk budget zou dan ingezet kunnen 
worden voor wijk overstijgende zaken.  
We kunnen beide budgetten ook samenvoegen in één stedelijk fonds. Dan worden de gelden niet 
verdeeld over wijken, maar wordt in gezamenlijkheid besloten welke initiatieven uit het fonds 
bekostigd kunnen worden. Als er aan het eind van het jaar geld overblijft, wordt dat overgeheveld 
naar het volgende jaar.  

2. Budget monitoring zoals toegepast in de Indische Bu urt  
- faciliteren van waardevolle initiatieven 
- (subsidie)regelingen ongemoeid laten 
- wijken, buurten en dorpen als je broekzak kennen 
- Voorwaarde is echter wel, dat er een sterk kader aanwezig is in de wijk, buurt of dorp. Dat 

hoeft niet perse de wijkraad zelf te zijn!  
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3. Start inkoop zorg op wijkniveau in 2016.   
De inkoop wordt dan door het kader in de wijk gedaan. Het gaat dan om daadwerkelijke sturing 
vanuit een opdrachtgeversrol. De aansturing en verantwoordelijkheid wordt dan bij een groep 
bewoners neergelegd. Gevraagd wordt of het de moeite waard is om dit idee verder uit te zoeken. 
Er zou dan een pilot gestart kunnen worden in een wijk in 2017. 2016 lijkt niet haalbaar omdat de 
zorg voor 2016 al is ingekocht. Desalniettemin is de start van de inkoop van zorg in één wijk in de 
concept Begroting 2016 opgenomen. Het is bij deze variant heel belangrijk dat er maatwerk wordt 
geleverd op buurt- en wijkniveau. Wat in de ene wijk goed werkt, kan in een andere wijk juist 
averechts werken.  

 
Uit de reacties komt het volgende voort:  
- Geen stedelijke regeling, maar verdeling van het budget over de diverse wijkraden. 
- Indeling in wijken niet volgens CBS-normen, maar kijken naar een andere indeling. Vraagstukken 

zijn bijv. verdeling van wijken in West en Rosmalen Zuid/Noord afzonderlijke wijken of 
samengevoegd. 

- Gemeenteraad stelt kaders vast. Elke wijk beslist afzonderlijk over de verdeling van het budget.  
- Bewonersraden werken samen bij wijkoverstijgende initiatieven.  
- Er zit een subsidieplafond aan de regeling, daardoor is van tevoren bekend hoeveel er jaarlijks 

besteed kan worden.  
- Bewonersraden hebben zich niet negatief uitgelaten over het voorstel om het budget wijkraden 

ontkokerd in de nieuwe subsidieregeling op te nemen. Er moet wel een werkbudget blijven, 
waarmee vergaderkosten etc. betaald kunnen worden. Hans Kieft wil er zijn gedachten nog over 
laten gaan. 

- Essentieel punt is, dat er in elke wijk een kader aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan de 
buurtambassadeurs in Sparrenburg.  

- Het instellen van een beoordelingscommissie in de wijken kan meer betrokkenheid van bewoners 
voor activiteiten in de wijk opleveren. Zou versterkend effect kunnen hebben.  
 

Aan de bewonersraden wordt gevraagd om ideeën over het wijk-/dorpsbudget door te geven aan de 
heer Migchielsen. Hij neemt de vanavond ingebrachte alternatieven en ervaringen van de 
bewonersraden mee in de verdere uitwerking van de ideeën. In week 27 bespreekt hij deze ideeën 
met ambtenaren van Stadsbedrijven en Stadsontwikkeling. Insteek is, om de plannen dit jaar gereed 
te hebben.  
 
5. Ontwikkelingen in de wijken 
 
Wijkraad De Overlaet   
De WR wil de betrokkenheid van wijkbewoners bij de wijk vergroten. Na de zomervakantie wil de WR 
een wedstrijd organiseren om bewoners met ideeën te laten komen om de leefbaarheid in de wijk te 
verbeteren.  
 
BR Empel en Meerwijk  
Bij de Rosmalense Plas is sprake van overlast van sekstoerisme. De gemeente heeft het gebied 
gesnoeid. Dat heeft echter niet tot een oplossing van het probleem geleid. De heer Van Son geeft aan 
dat er actie zal worden ondernomen om het probleem aan te pakken. Er moeten klappaaltjes komen 
en het fysieke toezicht zal worden verhoogd.  
 
Wijkplatform Oost 
Pand Plein Oost 
In het pand Plein Oost (voormalige Herman Broerenschool) is een aantal partijen gehuisvest. Een 
aantal andere bestaande en nieuwe initiatiefnemers uit de wijk wil ook graag onderdak krijgen in dit 
pand. De gemeente heeft met partijen gesproken. Daarbij bleek dat enkele partijen niet op één lijn 
zaten wat betreft de visie op de invulling van het pand en het proces daartoe. Afgesproken is, dat er 
één op één gesprekken plaats zouden vinden om uiteindelijk tot een oplossing te komen2. 
 
  

                                                           
2 Op 25 juni 2015 is een brief aan de gemeenteraad verzonden m.b.t. Plein Oost. Deze brief is ter kennisname aan Wijkplatform 
Oost verzonden.  
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Bestemmingsplan “Jan Sluyterstraat” 
Het bestemmingsplan “Jan Sluyterstraat” maakt de bouw van 100 woningen mogelijk in het 
woningbouwproject “Vrij Spel” (ruimte voor zelfbouw op het Jan Sluyterscomplex). Op het 
voorontwerpbestemmingsplan zijn 70 inspraakreacties binnen gekomen. De meeste hadden 
betrekking op het onderdeel verkeersontsluiting van de nieuwe woonbuurt. De gemeente is zeer 
zorgvuldig omgegaan met deze inspraakreacties. De communicatie met omwonenden in de Aawijk-
Noord liet echter te wensen over. De WR heeft vervolgens een brief gestuurd naar de verantwoordelijk 
projectleider. Onlangs is er een informatiebijeenkomst voor de bewoners georganiseerd. 
 
Speelplaats 
Op het plein achter Rudy van de Zande is onlangs een fatsoenlijke speelplaats geopend.  
 
WR Sparrenburg 
Het werken met buurtambassadeurs is een groot succes. Er ontbreken er nog een stuk of vier, dan is 
er een bezetting van 100 %.  Er is contact gelegd met organisaties als Number One, Scouting 
Tarcitius en basisschool Sparrenburg.  
 
WR ‘t Ven 
Drie bestuursleden leggen per 1 juli hun taken neer. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden. 
 
WR West  
De voorbereidingen voor de uitvoering van het burgerinitiatief “Parkeren in West, het kan ook anders 
geregeld worden” worden getroffen. In april is het project “Buurt aan de Beurt” gestart. Aan bewoners 
is gevraagd ideeën aan te leveren voor initiatieven in de wijk. Enkele weken geleden is het eerste idee 
uitgevoerd: het “doorgeefdiner”. Er wordt een huttenbouwweekend voor kinderen georganiseerd en 
een natuurwandeling. De ideeën worden door bewoners georganiseerd onder begeleiding van 
professionals.   
 
Bestuursraad Engelen en Bokhoven  
De voorbereidingen voor Engelen 1200 jaar zijn in volle gang.  
 
WR Zuid 
Deelname aan projecten 
- Herindeling Bossche Broek 
- Inrichting Zuiderpark 
 
Buurtpreventieteam 
Er is een initiatief om een buurtpreventieteam op te richten. 13 tot 14 personen willen daaraan 
meedoen. Het wordt opgezet door de WR en zal via een stichtingsvorm gestalte krijgen.  
 
Dorpsraad Nuland  
Er gaat gebouwd worden in het project Pelgrimsche Hoeve. Uit een enquête blijkt dat het aantal 75-
plussers in  Nuland hoog is.  Er zijn nog een paar aandachtspunten over de herindeling: bijv. leges 
voor evenementen die in ‘s-Hertogenbosch hoger zijn dan in Maasdonk. 
 
Dorpsraad Vinkel  
De problematische situatie voor fietsers bij de drempels in de Brugstraat wordt opgelost.  
Het uitbreidingsplan Vinkelse Slagen krijgt nu zijn beslag. Gevraagd wordt om te bekijken of de 
gemeente iets aan de hoge grondprijzen kan doen. Voorkomen moet worden dat jongeren vanwege 
die hoge grondprijzen uit Vinkel vertrekken. De gesprekken over het wijkgebouw lopen.  
 
6. Rondvraag 
Asielzoekerscentrum 
De heer Brakkee informeert naar de stand van zaken rondom het voornemen van de gemeente om 
een asielzoekerscentrum in ’s-Hertogenbosch op te richten.  
De heer Migchielsen vertelt dat gesprekken gevoerd zijn met een bewonersdelegatie en instellingen. 
Er worden nu criteria opgesteld waaraan een mogelijke locatie en accommodatie moeten voldoen. 
Binnenkort worden deze criteria besproken en zal worden bekeken welke locaties en accommodaties 
aan deze criteria voldoen.  
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7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:57 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het 
volgende bewonersradenoverleg is gepland op donderdag  24 september 2015. 
 
 
Jane Pawiroredjo, 
29 juni 2015 


