
 

 

Eetpunt Elisabethsdael 
 
Wat ons betreft moet het eetpunt behouden blijven, zoals het het afgelopen jaar 
gefunctioneerd heeft. 
Toen we gisteren de vraag stelde waarom het college dit laat gebeuren en meewerkt 
aan een halve oplossing, heeft de wethouder een uitgebreide uitleg gegeven. 
De wethouder neemt de handschoen op. U gaat samen met St. Joseph en het Elde 
nogmaals kijken of jullie gebruik kunnen gaan maken van een businessmodel, 
bedoeld om op lokaal niveau te stimuleren. Echter pas voor 2019, en dat is te laat! 
En u gaat vrijwilligers aansporen. Een prima idee. Maar daar zijn wij, de raad en de 
gebruikers op dit moment niet mee geholpen. 
Wat wij constateren is dat de gemeente vanaf januari in overleg is met de partners en 
dat er tot op heden onvoldoende uitgekomen is met het trieste resultaat dat het 
eetpunt in afgeslankte vorm doorgaat en de vele sociale ontmoetingen de das om 
worden gedaan. Dat willen we dus niet! 
 
Wat we ook constateren is dat er gisteren diep respect gevoeld werd door de gehele 
raad voor mevrouw Van Dinther, 94 jaar. Respect, maar eigenlijk zouden we ons 
moeten schamen dat het inspreken überhaupt nodig is. Zij luidt de noodklok. 
Gisteren hebben veel partijen hun zorg ook uitgesproken, een duidelijk signaal dat er 
iets moet gebeuren. Helaas was een aansporing van de plaatsvervangend voorzitter 
nodig om het breed gedragen signaal te laten landen bij het college en een reactie te 
krijgen. 
 
Op dit moment kunnen een aantal personen de maaltijd niet meer bij het eetpunt 
gebruiken. 
Maar deze gebruikers missen niet alleen hun maaltijd, ook de ontmoetingen. En ook 
degene die nog wel eten krijgen, missen hun kameraden voor een gezellig gesprek 
of een activiteit. 
En voor de personen die nog terecht kunnen, kan het zo zijn dat de ruimte voor 
ontspanning kleiner wordt. Daar hebben we nog onvoldoende duidelijkheid over. 
 
De landelijke bezuiniging wordt ter verdediging door het college aangestipt. 
Landelijke bezuiniging kan zijn, maar in Boxtel kunnen we dit gezamenlijk oplossen. 
Met 3-en: gemeente, Woningbouw St. Joseph en Zorgroep Elde. 
Als de gemeente afhaakt om het eetpunt te behouden zoals het was, dan wordt 
het voor de andere twee partners ook moeilijker. Dus wij zouden zeggen, neem de 
handschoen actiever op gemeente Boxtel en straal uit dat het moet blijven zoals het 
was. In het totale budget van 2018 zit gewoon geld. Daarom onze motie die een 
ruggensteun is voor de wethouder in zijn overleg met beide partners, We rekenen 
gezien de bijdrage in eerste instantie van alle fracties op een unaniem signaal vanuit 
de raad! 
Het eetpunt moet ons inziens topprioriteit hebben. Alleen met vrijwilligers komen we 
er jammer genoeg niet om alle vaste gebruikers weer van dienst te zijn. 
 
 
Boxtel, 4  juli 2018 
 



 

 

 

Motie 
Structurele oplossing eetpunt Elisabethdael 

 
De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van 3 juli 2018, met 

uitloop naar 4 juli 2018, aangaande het raadsvoorstel “Kadernota begroting 2019 en 
Eerste bestuursrapportage 2018 gemeente Boxtel” 

 

 
Overwegende dat: 

− eetpunt Elisabethdael een groep mensen voorziet van een warme maaltijd; 

− eetpunt Elisabethdael een toegankelijke ruime locatie is; 

− de locatie tevens als ontmoetingsplaats dient voor sociale contacten en/of 
sociale activiteiten; 

− het eetpunt per 1 juli niet volledig in stand gehouden wordt en aan minder 
mensen een plaatsje biedt; 

− de gemeenteraad een gezamenlijke morele plicht heeft om vaste gebruikers 
niet te laten zitten; 

− de gemeenteraad vrijwilligers aanspoort om het eetpunt zoveel mogelijk 
ondersteuning te bieden; 

− deze participatie op termijn haar vruchten af zal werpen; 

− daarmee alle vaste gebruikers op dit moment onvoldoende geholpen zijn; 

− er een structurele oplossing gezocht dient te worden voor alle vaste 
gebruikers, waarmee de situatie teruggebracht wordt naar de situatie van voor 
1 juli jl.; 

− de gemeenteraad de zorg deelt van de 94-jarige inspreekster; 

− de raad het belang erkent van het huidige gebruik van het eetpunt in al haar 
facetten; 

− indien uit het gezamenlijk overleg mocht blijken dat er voor instandhouding 
geld nodig is, hiervoor geld vanuit de gemeente beschikbaar wil stellen om tot 
een structurele oplossing voor alle vaste gebruikers te komen.  

 
Besluit: 
De gemeenteraad verzoekt het college in het overleg met de andere partners, te 
weten Woonstichting St. Joseph en Zorggroep Elde, duidelijk te maken dat een 
structurele oplossing – waarmee de situatie teruggebracht wordt naar de wijze 
waarop het eetpunt functioneerde voor 1 juli jl. – uitgangspunt is en er een 
gezamenlijk belang ligt voor allen. 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Boxtel, 3 juli 2018, met uitloop naar 4 juli 2018, 
 
Fractie BALANS: 
Mariëlle van Alphen 
Rianne van Esch 
Gerlof Roubos 
Kim van de Sande 
Wim van der Zanden 

 


