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Politiek in Boxtel, dat is niet voor iedereen gesneden koek. Acht partijen en evenzoveel meningen, stand punten 
en visies. Waar staan zij voor, wat vinden zij belangrijk en voor wie komen zij op? DeMooiBoxtelKrant laat de 
partijen in de gemeenteraad elke week aan het woord om jou daar meer over te vertellen.

 Al meer dan twintig jaar vormen PvdA/
GroenLinks in Boxtel een goed stel. We 
hebben in die periode veel bereikt. Maar 
het is nog lang niet klaar. Boxtel kan nog 
beter worden. Maar dan wel op een 
duurzame en eerlijke, sociale manier.

    Een goed stel
Nog anderhalve maand tot de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart. We zijn 
er klaar voor. Anja van den Einden als lijst-
trekker, Nico Bulter op 2, Jet Winkler op 3, 
Frank Geurtz op 4 en Mohamed 
Rahmoune op 5. Dertig mensen staan op 
onze kandidatenlijst. PvdA/GroenLinks, 
een goed stel.

    Lokale partij
We zijn een lokale partij. We zijn geworteld 

in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. En 
we hebben een plus: we hebben verbin-
dingen met de landelijke PvdA en Groen-
Links, we worden gevoed vanuit een 
grote kring collega PvdA- en GroenLinks 
raadsleden.

    Flyer
Zie www.pvdagroenlinksboxtel.nl

    Verkiezingsprogramma
Zie het korte verkiezingsprogramma, en 
het verkiezingsprogramma helemaal op 
www.pvdagroenlinksboxtel.nl.

    Facebook en instagram
Zie onze statements. Onze filmpjes zoals 
nu over de Baroniestraat. 

 BALANS zegt JA en vindt dat haar verkie-
zingsslogan uit 2010 - kansen zien, kansen 
grijpen en kansen realiseren - nog steeds 
actueel is.
Voor 2018-2022 is onze titel Duidelijk 
Daadkrachtig Toekomstgericht.

    Geen Biomassaplein Vorst B
Het college wil op Vorst B een biomas-
saplein realiseren, eerst middels een proef 
en mogelijk daarna flink opschalen. Lenni-
sheuvel en de werkgevers, verenigd in 
SPIN, hebben terecht hun zorgen geuit. 
Tijdens de bijeenkomst in Lennisheuvel 
bleek de weerstand groot te zijn en blijven 
er nog veel vragen onbeantwoord. Voor 
ons reden om een initiatiefvoorstel in te 
dienen dat we als gemeenteraad alle infor-
matie willen en het college een advies mee 
willen geven over het vervolg. Helaas 
haalde ons voorstel geen meerderheid.
In 2013 werd in de commissie Ruimtelijke 
Zaken voor het eerst gesproken over een 
studie naar de oprichting van een biomas-
saplein met omliggende gemeenten 
samen. Toen heeft BALANS al gesteld dat 
dit veel aanloopkosten met zich mee zou 
brengen (destijds in de eerste drie jaren in 
totaal 1,1 miljoen euro) en ook weerstand 
op zou roepen bij de omgeving. De 
wethouder beloofde destijds plechtig om 
de raad en de omgeving vooraf te 
betrekken mocht het idee concreet 
worden. We stelden toen dat mocht blijken 
dat we ervoor gaan, dat het dan iets voor 
onze burgers op moet leveren (miljoenen 
door verkoop van gemeentelijke bedrijfs-
grond) en we hebben toen ook gevraagd 

of er aan Vorst B gedacht werd. Helaas zien 
we nu vijf jaar later dat het Biomassaplein 
onze burgers financieel niets oplevert, 
maar bijna 4 miljoen euro kost, doordat de 
gemeente de bedrijfsgrond voor een appel 
en een ei schenkt, in plaats van de markt-
waarde te ontvangen voor de gewenste 
20.000 vierkante meter. De wethouder 
heeft helaas ook niemand vooraf ingelicht; 
SPIN niet, de raad niet en de omgeving 
ook niet! De omgeving wil echt geen 
Biomassaplein op Vorst B. BALANS dus ook 
niet; het hele zaakje stinkt!

    Kandidatenlijst
Op 21 maart aanstaande mogen de kiezers 
van onze gemeente naar de stembus. 
BALANS heeft 25 zeer gedreven kandi-
daten op de lijst staan, die stuk voor stuk 
de handen uit de mouwen willen steken 
voor een beter Boxtel, Liempde en Lennis-
heuvel. De eerste tien kandidaten zijn vijf 
mannen en vijf vrouwen, waarvan Ilse 
Schelle (1974, kandidaat 7) en Nelly Cloin 
(1993, kandidaat 8) beiden uit Liempde 
komen en Adri Schoenmakers (1975, 
kandidaat 9) en Ton Jonkers (1949, 
kandidaat 10) beiden uit Lennisheuvel. Op 
de foto staan ze alle tien bij het RaboData-
center, op de achtergrond ziet u Vorst B. 
Graag gaan ze voor u aan de slag, dus pak 
uw kans en stem BALANS!

    BALANS zegt JA met een positieve grond-
houding om Boxtel te verbeteren.
Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of 
spreek ons gewoon aan. Wij zijn er voor u!   

Raadsleden: Wim van der Zanden
 Mariëlle van Alphen-
 Habraken
 Rianne van Esch
 Erica Vos-van 
 den Langenberg
Website: www.balansboxtel.nl
E-mail: info@balansboxtel.nl 
Facebook: BALANS Boxtel
Twitter: @balansboxtel

Raadsleden: Anja van den Einden
 Nico Bulter
Website: http://pvdagroenlinksboxtel.nl
Facebook: PvdA/Groenlinks Boxtel

Bekendmakingen week 6 GEMEENTE INFO

Oud papier:
10-02 Munsel + deel Centrum - 

Breukelen
10-02 Deel Oost tussen Brede-

rodeweg / Hoogheem / 
en Dr. de Brouwerlaan / 
Robert Schumanlaan + 
In Goede Aarde

14-02 Roderweg e.o.

    Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

    Burgerzaken heeft elke woensdag 
en donderdag avondopenstelling 
van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel 
op afspraak

    Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrij-
dag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 
10.00-16.00 uur   

 Aanvullingen week 5

      Verleende omgevingsvergunning
Ridder van Cuijkstraat 5, plaatsen dakopbouw 
Roond 14, rooien paardenkastanje 

  Bekendmakingen week 6

    Verleende omgevingsvergunning
Baroniestraat 107 t/m 111a + Spoorstraat 40 en 40a, wijzigen verleende 
omgevingsvergunning (RV2017087) van 10 naar 9 appartementen
Hofstad 8, wijzigen constructie
Koningsvaren 22, rooien: 4 eikenbomen
Rijksweg 2, plaatsen AdBlue installatie bij tankstation
Souverein 15, uitbreiden bestaande dakopbouw

    Verkeersbesluit
Merheimstraat, gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

    Evenementenvergunning
 Bijen- en plantenmarkt, park Molenwijk, Essche Heike 1B, zondag 15 
april van 10.00-15.00 uur

Kennisgeving besluit maatwerkvoorschriften
De directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord deelt mede, dat 
hij, gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en de artikelen 2.11, 
lid 2, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, namens het college van 
burgemeester en wethouders van Boxtel, maatwerkvoorschriften heeft 
gesteld aan:
BHE Verhuur, Schijndelsedijk 14 te Boxtel voor een inrichting op het 
adres Schijndelsedijk 14-14a te Boxtel. 

   Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten 
welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we 
hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en 
meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of 
download de app ‘Over uw buurt’.  


