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Betreft: Woningbouw veiligstellen voor de toekomst!
 

Geacht College,

BALANS maakt zich zorgen over de woningbouwplannen. We hebben een grote opgave en 
tot op heden zijn er provinciaal goedgekeurde uitbreidingslocaties uit het verleden (2012 en 
eerder) met een te beperkte capaciteit om die aantallen te realiseren. We denken dan in 
eerste instantie aan Selissen,  Lennisheuvel Zuid, Smaldersestraat, hoek Roderweg-
Hamsestraat en de Oksel. Waarbij volgens ons de laatste locatie minder geschikt is gezien 
de ontsluitingsproblematiek en het niet ideale woonklimaat tussen 2 spoorlijnen.
Op deze locaties alleen kan onze gemeente volgens ons  niet voldoen aan het gestelde doel 
van woningaantallen!
Wij zijn dan ook benieuwd welke plekken het college bij de provincie aangekaart heeft om de
toekomstige woningbouw veilig te stellen.
Volgens ons ontkomen we niet aan extra inbreidingslocaties, waarbij  wij de meeste kansen 
zien in het verplaatsen van bedrijven die uit hun jasje gegroeid zijn of die enige overlast 
veroorzaken op de plek waar ze nu - in of nabij een woongebied - gehuisvest zijn. Maar dan 
moeten we deze bedrijven wel een alternatief kunnen bieden. En ook daar gaat volgens ons 
de schoen enorm wringen. Gelukkig heeft Boxtel op dit moment voor al zijn bedrijfsgrond op 
Daasdonk, Ladonk en Vorst A gesprekken lopen met potentiële kopers. Dit houd wel in dat 
nieuwe verplaatsingen op Vorst B een plek moeten krijgen om woningbouw op de 
achterblijvende locatie mogelijk te maken. Vorst C is namelijk al van de provinciale kaart 
geveegd. Met het voorgenomen plan om op Vorst B een Biomassaplein te vestigen en 
thematische met Greentech verder in te vullen wordt een streep gezet door verplaatsing van 
bedrijven richting dit bedrijventerrein! Het resultaat lijkt dan een tekort aan 
woningbouwlocaties en een tekort aan bedrijfslocaties; beide zijn niet gewenst!

Daarom onderstaande vragen:
1. Welke nieuwe uitbreidingslocaties – die dus nog niet op de provinciale kaart staan - 

heeft u bij de provincie aangekaart om goedkeuring te krijgen voor toekomstige 
woningbouw?

2. Hoe wilt u verplaatsing van bedrijven in of nabij woongebieden (achterblijvende 
locatie komt beschikbaar voor woningbouw) mogelijk maken als u geen bedrijfsgrond 
beschikbaar heeft op Vorst B voor deze verplaatsing?

We vrezen dat het college onvoldoende gedaan heeft om de toekomstige woningbouw en de
noodzakelijke groei, uitbreiding en verplaatsing van bedrijven mogelijk te maken. Dit gaat op 
termijn ten koste van de leefbaarheid, economische groei maar ook van het aantal banen 
voor onze burgers. Kortom de toekomst van Boxtel vereist visie en daadkracht van het 
college!
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