
 

 

Persbericht Spreekuur Boxtel 

 
Boxtel Binnen de Bruggen, opstelling weekmarkt en 

bewegwijzering 
 

Tijdens ons spreekuur bij Meneer van Dommelen zijn een aantal 
onderwerpen aan bod gekomen. De belangrijkste daarvan zijn Boxtel 

Binnen de Bruggen, de opstelling van de weekmarkt en de bewegwijzering 
in Boxtel.  

 
Boxtel Binnen de Bruggen 

De centrumondernemers zijn van mening dat met betrekking tot Boxtel 

Binnen de Bruggen in ieder geval het deel dat gaat over de Rechterstraat 
door moet gaan. Er kan in hun ogen geen minuut meer mee gewacht 

worden om dit op te pakken.   
 

Opstelling weekmarkt 
We hebben tijdens het spreekuur ook een aantal opmerkingen gekregen 

over de (nieuwe) opstelling van de weekmarkt. Voor sommige 
ondernemers aan de markt is de nieuwe opstelling van kraampjes nadelig. 

Het komt namelijk regelmatig voor dat terrassen van horecazaken niet 
bereikbaar zijn tijdens de weekmarkt. Het aanspreken van de 

marktkooplui op hun gedrag leidt tot op heden niet tot een aanvaardbare 
oplossing. Het lijkt ons dat de gemeente hier een taak in heeft, want we 

moeten zuinig en trots zijn op onze ondernemers aan de markt die 
jaarrond hun boterham moeten verdienen. We zullen de marktmeester 

vragen of dit ook in ogenschouw genomen kan worden bij het actief 

zoeken naar oplossingen.  
 

Bewegwijzering 
De bewegwijzering in het centrum maar ook daarbuiten blijft, zo werd ons 

duidelijk bij het spreekuur, verwarrend en soms zelfs tegenstrijdig. Zo is 
het onduidelijk voor auto’s dat je bij de Rechterstraat rechtsaf de Markt op 

moet en niet rechtdoor kan rijden. Er zou daar, op een plaats waar geen 
(vracht)auto’s parkeren, een duidelijke pijl naar rechts moeten staan. Het 

zou goed zijn als er weer eens een schouwronde plaats gaat vinden, 
waarbij tips van bewoners meegenomen kunnen worden. Zij zien 

regelmatig waar het fout gaat en kunnen de gemeente van dienst zijn om 
er voor te zorgen dat de bewegwijzering duidelijk is.  

 
Volgend spreekuur in Esch 

Op vrijdag 25 oktober is er voor de derde keer een spreekuur in Esch. Van 

16.30 -18.00 uur zijn we aanwezig in dorpshuis De Es.  
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Noot voor de redactie: Meer informatie is te verkrijgen bij fractievoorzitter 
Mariëlle van Alphen  


