
 

 

Raadsvergadering 5 juni 2018 
Beleidsprogramma 2018-2022: “Meewerken in tijden van verandering” 
 
 
Tweede termijn 
Er zijn grote ambities en daar moet een oplossing voor komen. 
Het lijkt een beetje op een verlanglijstje voor Sinterklaas, waarbij kinderen alle wensen opschrijven en niet 
weten wat het budget is. 
Boxtel trekt een te grote broek aan en sluit OZB-stijgingen niet uit. Wij willen pertinent geen OZB-stijging. 
Uw antwoord was voor ons niet eenduidig (over een maand volgt er in ieder geval geen voorstel). 
 
Topprioriteit woningbouw wordt wel met de mond gepredikt, maar dat blijkt helemaal nergens uit het stuk. 
Plan van aanpak is er gewoonweg niet. Jammer. 
 
Omgekeerd afval inzamelen 
Wel of niet? Er bestaat nu al onenigheid binnen het toekomstige college en dat schept een vertroebeld 
beeld voor de burger. 
 
Fietstunnel vs Ossepadtunnel; voor ons een heikel punt. Waarom ineens die 30 cm minder? We geven nu 
dus 30 cm weg ten opzichte van het stuk van 8 mei jl.. Maar wat is de reden? De reden van de wijziging 
wordt vervolgens jammer genoeg in het midden gelaten. Volgens jullie is het stuk beter geworden? Jullie 
zijn blij met 30 cm minder? En voor ons is dat onbegrijpelijk. De maatvoering van de Ossepadtunnel is veel 
beter. Graag willen we die onduidelijkheid opgelost hebben, voordat we een besluit nemen. 
 
Waar wij ons aan ergeren, is de zelfingenomenheid van bijvoorbeeld de SP die stelt dat SPIN in de spiegel 
moet kijken. Ons is altijd geleerd: ‘als er twee vechten hebben er twee schuld’. 
 
Maar wat ons echt verbaasd, is de uitspraak van de heer Van de Wiel, die namens de vier partijen zegt dat 
hij met iedereen wil samenwerken. Wij pakken die handschoen graag op, maar vragen ons af wat die 
uitspraak waard is in het licht van de uitspraken van de SP, op 3 april openbaar gedaan, want daar werd 
door de SP gesteld dat zij niet willen samenwerken met BALANS en niet met de persoon Wim van der 
Zanden. 
 
En dan een citaat van mevrouw Van Thiel: ‘Wat we vandaag schrijven, kan morgen anders zijn.’ Dat klinkt 
niet betrouwbaar, is wel realistisch, maar niet te rijmen met vasthouden aan genomen besluiten. 
 
Daarnaast vertelde mevrouw Van Thiel dat ze verder wil met mensen met een positieve grondhouding. Dat 
suggereert dat er geen gehoor is voor mensen met een kritisch geluid. 
 
Conclusie 
Positief kritisch oppositie voeren is lastig wanneer je geen concrete antwoorden hebt. Wij zullen ons best 
doen om positief kritisch te zijn en de handschoen oppakken. En we hopen dat er van de andere zijde van 
het kanaal concrete duidelijke antwoorden komen. 
Kortom: het stuk is nu niet besluitrijp, financieel niet en ook niet omdat de geschetste onduidelijkheid er nog 
is. 


