
 

 

 

Boxtel, 14 mei 2019 

  

Betreft: schriftelijke vragen ‘Besluiteloosheid oorzaak bijna escalatie 

bezetting Brede Heide?’ 

 

 

Geacht College,  

 

Fractie BALANS is geschokt over het te lang uitblijven van optreden tegen 
de dierenactivisten die gisteren aan de Brede Heide een stal 

binnengedrongen zijn. 
Onze eerste zorg gaat naar de eigenaar, de boer en zijn medewerkers die 

op klaarlichte dag tijdens hun werk overvallen zijn door radicalen die 
vervolgens 10 uur het bedrijf bezet hebben gehouden. Dit is onmenselijk 

en niet te bevatten dat dit blijkbaar zomaar kan in Boxtel. 

We hechten er veel waarde aan dat de gemeente Boxtel adequaat nazorg 
gaat verlenen aan de gedupeerden.  

 
De zaak dreigde te escaleren, doordat ter plaatse voor de vele omstanders 

niet zichtbaar was of, en zo ja hoe, er bestuurlijk doorgepakt werd om een 
einde te maken aan de gijzeling van het bedrijf. Het gevaar van "voor 

eigen rechter spelen" van omstanders was dreigend aanwezig, doordat 
kordaat optreden te lang op zich heeft laten wachten. 

 
Bestuurlijk valt deze crisissituatie onder de portefeuille van burgemeester 

Fons Naterop, die momenteel van zijn vakantie geniet en zijn taken 
overgedragen heeft. 

Wij zijn benieuwd hoe vanuit de gemeente verantwoordelijkheid genomen 
is bij het begin van de actie van de activisten op de Brede Heide en 

uiteraard ook naar het verdere verloop. Daarnaast betreuren wij het dat 

actieve duiding en communicatie vanuit de loco-burgemeester over deze 
crisissituatie onvoldoende is geweest (summiere mededeling aan de raad 

na 24 uur). 
Daarom stellen wij u de volgende vragen: 

 
1. Welke stappen zijn er met welke organisatie wanneer gezet en 

welke besluiten zijn er wanneer genomen? 
2. Wilt u een reconstructie maken van de stappen die de gemeente 

gezet heeft, deze beschikbaar stellen aan de raad en daarover 
politieke verantwoording geven? 

3. Wat was de reden om pas rond 20.30 uur naar Grip1 op te schalen 
en was deze opschaling niet te voorkomen geweest bij eerder 

bestuurlijk handelen, waarbij de bezetting van het bedrijf beëindigd 
werd? 

 

 



 

 

 

 
4. Waarom heeft de loco-burgemeester niet eerder actief duiding 

gegeven over de crisissituatie aan de Boxtelse gemeenschap en aan 
de raad na 24 uur slechts een kattebelletje gestuurd? 

 
 

We zijn als fractie teleurgesteld in de aanpak van deze crisissituatie. 
Boxtel is weer landelijk nieuws. En dan niet alleen door de actie van de 

activisten, maar ook door - in onze ogen en gebaseerd op de ontvangen 
signalen en gebrekkige communicatie – besluitenloosheid vanuit de 

gemeente. 

Nadat deze vragen beantwoord zijn, beraden wij ons over de mogelijkheid 
van een openbare publieke discussie. 

 
 

Hoogachtend,  

Fractie BALANS  

  

Mariëlle van Alphen, woordvoerder 

Rianne van Esch  

Gerlof Roubos   

Kim van de Sande 

Wim van der Zanden  


