
 

 

 

Vragenhalfuurtje 29 oktober 2019 
 

Onderwerp: Actualiteiten De Kleine Aarde 
 

Geacht College, 
 
De Kleine Aarde, een project wat al lang loopt. Lange tijd vernemen we niets, 

totdat de media bericht dat er het een en ander aan de hand is. Afgelopen week 
verscheen een artikel, zowel in het Brabants Centrum als in het Brabants 

Dagblad. In eerstgenoemde staat dat eind september reeds bekend was dat 
Helicon zich terug heeft getrokken uit het project en eerder als partner van de 
Voedseltuin.  

 
Naar aanleiding van bovenstaande stellen wij u graag de volgende vragen:  

 
1. Waarom wordt de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van 

ontwikkelingen op De Kleine Aarde? 

2. We lezen dat de projectleider het jammer vindt dat het bericht is uitgelekt. 
Weet u waarom? Wordt het als een geheim gezien dat Helicon zich terug 

heeft getrokken? 
3. Is bij u bekend c.q. zijn er signalen dat er zich naast Helicon en BOM nog 

andere partijen hebben teruggetrokken, of zich binnenkort gaan 

terugtrekken? 
4. Helicon heeft zich ook teruggetrokken als partner van de Voedseltuin. 

Denkt u dat dit consequenties heeft voor de Voedseltuin? 
5. Hoe en op welke manier kunt u de Voedseltuin zekerheid geven dat ze op 

De Kleine Aarde een plek blijven houden? 

6. Wordt er huur betaald? Zo ja, vanaf wanneer? En zo nee, dan ontvangen 
wij graag een toelichting waarom dit niet het geval is. 

7. Hoe is de verstandhouding tussen de bestaande partijen? 
8. Hoe ziet u de toekomst van De Kleine Aarde?  
9. En kunt u ons toezeggen dat wij op de hoogte worden gehouden als er 

ontwikkelingen zijn op De Kleine Aarde? 
 

BALANS is altijd voorstander geweest van woningbouw op dit terrein, omdat daar 
in Boxtel behoefte aan was, maar ook omdat het vele euro’s opgebracht had. 

Toen bleek dat dat politiek gezien niet mogelijk was, waren we voorstander van 
een ontwikkeling van De Kleine Aarde door een echte marktpartij. Helaas werd 
gekozen voor een samenwerking van organisaties, waarvan nu 1 voor 1 partners 

zich terugtrekken. Mogelijk komt onze eerste keus van woningbouw weer in 
beeld. 

  
Hoogachtend, 
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Wim van der Zanden 


