
 

 

 
Raadsvergadering 19 november 2019 
 
Agendapunt 11 Visie Boxtel Binnen de Bruggen 
 
Inleiding 
Ons Centrum verdient verbetering en ontwikkeling. Absoluut. 
De initiatieven vanuit de gemeenschap - Centrummanagement en 
Omgeving Stationsstraat - hebben mede voor de totstandkoming gezorgd 
van de visie, zoals die vanavond voorligt. 
 
Ambities 
Er worden veel ambities genoemd, o.a. dat met dit plan een richting 
gegeven wordt aan de ontwikkeling van het Centrum van Boxtel, ter 
ondersteuning van economie en leefbaarheid van het Centrum. Dat 
juichen wij toe. Verlichting draagt bij aan veiligheid en sfeer, prima. En 
vergroening van de straat, akkoord. Maar dan wel op een sobere en 
doelmatige manier uitgevoerd. 
Een aantal ambities druisen tegen onze principes in. Denk aan de kostbare 
wijze waarop de binnendommeltjes teruggebracht worden en de geplande 
extra kleinschalige kunstobjecten en programma’s in het Boxtelse 
straatbeeld. Dat past ons inziens niet bij een dorps karakter. 
Een belangrijk aandachtspunt en zorgenkindje blijft voor ons de praktische 
oplossing van een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid 
in ons Centrum. 
 
Concrete oplossingen 
Er zijn diverse zienswijzen ingediend. Worden tips uit zienswijzen die 
toepasbaar zijn ook meegenomen? (Denk aan het deelplan 
Stationsstraat). 
Uit de zienswijze van BAeSs, Boxtelse architecten – en 
stedenbouwkundige samenwerking komt naar voren dat de 
oorspronkelijke eenvoud en praktische noodzaak van de historische 
binnendommeltjes volgens hen vraagt om een subtiele verwijzing in 
tegenstelling tot de voorliggende uitwerking - groots en onboxtels met 
diverse grootstedelijke ingrepen zoals waterpartijen, watergangen, en 
ogenschijnlijk 'zwembad' – waarmee wordt gepoogd te verwijzen naar de 
historische waterlopen. Deze verwijzingen staan volgens hen in geen 
verhouding met wat de Boxtelse waterlopen ooit waren: Grootse 
onboxtelse gebaren met grote onboxtelse uitgaven. Wat vindt u van deze 
gedachte en conclusie? Hoe ziet u dat? 
Wij vermoeden dat met de beoogde uitvoering de toegankelijkheid niet 
voor iedere gebruiker zal verbeteren. Is dit plan bijvoorbeeld kortgesloten 
met de gehandicaptenbond en ouderenbond? 
 
 
 



 

 

 
 
Ten aanzien van de fietsers ontstond er onlangs onrust, omdat fietsers in 
de toekomst geweerd zouden worden uit het Centrum. De gemeente heeft 
gelukkig bevestigd dat dit niet het geval is en dat de tekst op dat 
onderdeel aangepast wordt. De opmerkingen zijn als het goed is 
meegenomen in dit plan. Wordt de besluitvorming nu aangepast?  
De fietsenstalling bij De Croon: Er wordt gesproken over een 
fietsenstalling op het pleintje in De Croon. Dat lijkt ons niet de bedoeling. 
Wordt op die plaats een stalling voorzien? 
Wij vinden het jammer dat voor het echte probleem - het smalle gedeelte 
bij de Hema -, nog geen oplossing gevonden lijkt te zijn. Blijft dit gedeelte 
verkeerstechnisch ongewijzigd? 
De afsluiting Fellenoord betreft een apart project, het is geen direct 
onderdeel van het plangebied dat beseffen we. Echter het een werkt door 
op het ander. Een dergelijke afsluiting was voorheen wel onderdeel van 
een visie uit 2012, maar omdat er tussentijds geweld is gedaan aan die 
visie (rijrichting, extra parkeerplaatsen etc.) is het nu niet gewenst om dit 
door te drukken. Eerder heeft de wethouder ook gemeld dat dit niet zou 
gebeuren, maar toch duiken er steeds signalen op dat de gemeente door 
wil zetten, en de terechte opmerkingen van vele betrokken burgers 
daarmee naast zich neerlegt. Wij zijn erg benieuwd naar de stand van 
zaken en ontvangen graag de bevestiging dat het plan van de afsluiting 
niet doorgaat. 
 
Hoe verder? 
Bij bijna alles lezen we: “Dit is een apart deelplan, daar komen we nog op 
terug...” 
Fractie BALANS ziet graag meer duidelijkheid. Wat ons betreft ligt er nu 
een visie en de volgende stap is een prioritering in de uitwerking van de 
deelprojecten; Nut en noodzaak per deelproject eerst onderzoeken. 
Daarna pas uitvoeren. 
De deelprojecten Rechterstraat en Stationsstraat hebben voorrang. Maar 
what’s next? 
Naar analogie van de Rekenkamer: de visie doorvertalen in een 
uitvoeringsprogramma én beleid maken. 
Een andere aanbeveling van de Rekenkamer was: gemeente pak de 
regierol: wat verwacht je van wie en wie doet wat? 
  
Op het moment van de uiteindelijke uitvoering kan er een andere 
realiteit/probleem aan de orde zijn, dan bij de vaststelling van de visie nu. 
Zeker omdat de uitvoering van projecten en plannen in Boxtel vaak lang 
op zich laten wachten en dat zal nu met de financiële tekorten alleen maar 
erger worden. Als we dit op voorhand weten, is het zaak om het 
programma bij de hand te houden! Dat het een levend document blijft! En 
tijdens de uitvoering blijven kijken of dat de uitgangspunten nog hetzelfde 
zijn. 



 

 

 
 
Bovendien vinden wij het belangrijk dat er veel  aandacht is voor alle 
betrokken partijen. Betrek ze erbij. Verwachtingenmanagement is 
belangrijk. Het succes staat of valt immers met goede communicatie! 
 
Dus, zie de visie als een inspiratiebron, maar ben realistisch, zorg voor 
uitvoeringsbeleid en communiceer daar goed over.  
 
Last but not least 
Het enthousiasme en de vasthoudendheid van de centrumondernemers 
verdient een groot compliment. Gemeente Boxtel mag trots zijn op dingen 
die goed gaan en geslaagd zijn! Er zijn nu eenmaal regelmatig negatieve 
geluiden, vaak door belangentegenstellingen. Daar moeten we rekening 
mee houden. En niet zoals eerder is gebeurd met de visie ‘Leefbaar en 
Bruisend Centrum’ uit 2012; die lijn is losgelaten. Je kiest een koers en 
daar moeten we aan vasthouden! Zodat het straks ook echt zo is dat al 
die mensen er blij bij lopen, net zoals op die sheets. 
 
Voorlopige conclusie 
We hebben onszelf de vraag gesteld of we nu überhaupt wel een 
dergelijke ambitieuze visie moeten vaststellen als we allemaal weten dat 
er geen geld is voor uitvoering, behoudens de hoogst noodzakelijke 
projecten van Stationsstraat en Rechterstraat. BALANS wil niet alle 
ambities om zeep helpen, maar deze visie bevat vele inhoudelijke zaken 
die indruisen tegen onze mening, waarvan we ook weten dat ze niet te 
betalen zijn 
De BALANS opmakende is er nu een lichte voorkeur om in te stemmen, 
maar dit is ook afhankelijk van de antwoorden die we krijgen op onze 
gestelde vragen in deze 1e termijn. 
Hierbij weegt het brede draagvlak ook mee, waarbij we er wel van uitgaan 
dat we als raad tussentijds steeds aan zet zijn voor het crediteren van het 
geld en dat de meest noodzakelijke projecten eerst gedaan worden. 
 
Tot zover in eerste termijn 
 


