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Politiek Podium
Politiek in Boxtel, dat is niet voor iedereen gesneden koek. Acht partijen en evenzoveel meningen, 
standpunten 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.

Balans
Balans zegt 'ja'
'Ja, mits..' zit ons in de genen. Wij gaan uit van het 
positieve, want dat levert onze burgers ook weer energie 
op, die ze bereid zijn te investeren in onze maatschappij.

Sociaal gezicht scootmobiel?
We zijn enorm geschrokken van de opstelling van het 
college van B. en W. met betrekking tot de uitvoering van 
het sociaal beleid. Allereerst krijgen we op onze vragen 
over de wenselijkheid van het binnen handbereik parkeren 
van scootmobielen het letterlijke antwoord: "Het is echter 
ook niet noodzakelijk dat mensen met een scootmobiel 
deze in of nabij het appartement kunnen plaatsen. Immers, 
mensen die gebruik maken van een scootmobiel zijn nog 
mobiel. Ze kunnen lopend een afstand overbruggen van 
ongeveer 100 tot 500 meter." Los van deze voor ons 
volstrekt foute constatering is het veralgemeniseerd; het 
noodzakelijke maatwerk ontbreekt!

Sociaal gezicht traplift?
Ook werden we opgeschrikt door de (harde) opstelling van 
de SP-wethouder (!) in het televisieprogramma 'Ik Zorg 
Voor Jou'. Dit betrof een verzoek om onder andere een 
traplift. Enkele feiten vallen ons op. Een verstoorde relatie 
tussen gemeente en hulpvragers doordat het een jaar duurt 
voordat er contact is. Bovendien wordt door de wethouder 
gesteld dat een 'geschikte' vervangende woning - met 

traplift - voorgesteld is. Deze woning heeft echter veel 
hogere woonlasten en bevatte onder andere slechts twee 
slaapkamers (te weinig voor de man, zijn hulpbehoevende 
vrouw en hun drie kinderen, van wie er twee volwassen 
zijn). De wethouder is uiteraard op de koffie gegaan, maar 
helaas pas toen hij wist dat de camera's gingen draaien en 
er dus landelijke bekendheid kwam voor zijn zeer 
gebrekkige sociaal handelen. Bovendien kwam de 
wethouder niet verder dan te vertellen dat "binnen een 
maand alles nogmaals bekeken zou worden vanuit allerlei 
invalshoeken". De definitieve gemeentelijke oplossing 
kwam ook niet. Conclusie: mooie praatjes, maar gemeen-
telijk maatwerk en daadkracht ontbreekt!

De Kleine Aarde; snel duidelijkheid noodzakelijk!
We zijn als raad bijgepraat door zes partijen met ideeën 
over de toekomstige invulling van De Kleine Aarde. Aan de 
initiatiefnemers is meegedeeld dat er in maart een voorstel 
in de raad komt. Gezien de reactie van de wethouder, die 
vindt "dat alle partijen nog maar eens met elkaar moeten 
gaan kijken waar plannen elkaar kunnen versterken", 
vreest Balans voor het wederom vooruitschuiven van 
besluiten in dit dossier. Wij willen in maart de keuze maken 
welke partij op De Kleine Aarde aan de slag kan.

Zienswijze Snelheid A2 niet onderbouwd!
Het college roept in een persbericht dat het tegenstander is 

van de verhoging van de maximale snelheid op de A2 naar 
130 km/uur. Navraag leert dat de aangevoerde argumenten 
flinterdun zijn, emissieplafonds niet overschreden worden 
en er ook geen concrete woningbouwplannen zijn die 
belemmerd zullen gaan worden. Letterlijk is ons medege-
deeld "als samenleving lopen we, in de huidige situatie, 
niet direct een gezondheids- dan wel juridisch risico als de 
130 km/uur wordt ingevoerd, anders dan bij 120 km/uur". 
Wij zijn voorstander van een goed onderbouwde mening, 
alvorens iets in een persbericht te stellen wat zelfs niet 
onderbouwd kan worden.

Balans zegt 'ja' met een positieve grondhouding om Boxtel 
te verbeteren!

Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of spreek ons gewoon 
aan; wij zijn er voor u!

SP
SP bezorgd over toekomst Liduinaziekenhuis
Het sluiten van twee operatiekamers in de locatie Liduina 
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) betekent wederom 
een vermindering van het aanbod van gezondheidsvoorzie-
ningen in Boxtel. In het verleden werd ook al de EHBO-post 
overgeheveld naar Den Bosch. De SP-fractie heeft kritische 
vragen gesteld aan de Raad van Bestuur van het JBZ en het 
college van B. en W. Volgens het college zijn er geen aanwij-
zingen dat nog meer functies worden verplaatst naar Den 
Bosch. Het college gaat in gesprek met het JBZ over de 
toekomstige invulling van Liduina. SP-wethouder Eric van 
den Broek: "Dit biedt kansen omdat ook nadrukkelijk 
gekeken zal worden naar een verbreding van functies in het 
kader van de Wmo en een betere aansluiting op het totale 
zorgaanbod in Boxtel."

Wethouder omarmt initiatief ondernemersplatform
SP-wethouder Eric van den Broek overhandigde onlangs een 
voucher van 1.000 euro ter ondersteuning van het initiatief 
van twee Boxtelse ondernemers voor het opzetten van een 
digitaal ondernemersplatform. Door dit platform moeten 
Boxtelse consumenten en met name kleine ondernemers 
(mkb, zzp, detailhandel, dienstverlening) elkaar beter gaan 

vinden en bedienen. De gemeente is, mede op initiatief van 
de SP-fractie, zelf al bezig met een ondernemersloket en 
gaat de ideeën hierover verbinden met het nieuwe initiatief, 
zodat kleine ondernemers en starters ook voor advies en 
informatie hier terecht kunnen. Zo komt er uiteindelijk één 
breed digitaal ondernemersplatform. Van den Broek: "Een 
mooi voorbeeld van Meewerkend Boxtel: ondernemers 
komen met een goed initiatief en de gemeente ondersteunt 
het. Wellicht kan er in de toekomst zelfs een fysiek loket aan 
gekoppeld worden, zoals in Sint-Oedenrode." De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt kennis en kunde 
beschikbaar voor dit innovatieve project.

Eindelijk akkoord over nieuwe cao sociale werkvoorziening
Na lang actievoeren ligt er een principeakkoord tussen het 
FNV en de VNG over een nieuwe collectieve arbeidsover-
eenkomst (cao) in de sociale werkvoorziening. Dat is goed 
nieuws voor de medewerkers van de WSD in Boxtel en 
omstreken. Werkzekerheid en koopkracht zijn in ieder geval 
tot 2019 op een nette manier geregeld. Als een werkplek 
vervalt, of het begeleid werken stopt, moet de gemeente 
ander werk aanbieden. De lonen gaan structureel omhoog, 
te beginnen in juli 2016. Daarnaast komt er een verhoging 

van de eindejaarsuitkering en een eenmalige uitkering in 
maart 2016 van 325 euro. Op 16 december 2014 werd een 
motie van SP-raadslid Marco Bressers aangenomen waarin 
het college werd opgedragen er bij de VNG op aan te 
dringen om de vastgelopen onderhandelingen weer op te 
starten. Op het VNG-congres van 3 juni 2015 werd een 
motie aangenomen, gesteund door de gemeente Boxtel, om 
zonder voorwaarden ten aanzien van de looneis de onder-
handelingen met het FNV te heropenen. Deze nieuwe 
onderhandelingen hebben nu dus resultaat opgeleverd.

Wim van der Zanden, Mariëlle van Alphen-Habraken, Erica 
Vos en Willy van Zuijlen

'Welstandsnota is te beperkend' 
Boxtel - De nieuwe welstandsnota van de gemeente Boxtel, waarin 
voorwaarden worden gesteld aan te (ver)bouwen panden en objecten, 
legt te veel beperkingen op. Dat vindt de partij Balans.

De welstandscommissie, die 
bouwplannen op basis van deze 
nota moet toetsen, krijgt daardoor 
te weinig ruimte volgens die partij. 
"Meer welstandsvrij bouwen is 
gelukt, maar voor ons wordt er 
dus niet ver genoeg gegaan met 
het vertrouwen geven aan onze 
burgers", vindt de gemeente-
raadsfractie van Balans.

Die maakt zich er onder meer 
zorgen over of de formulering 
voor winkelcentra in de nieuwe 
welstandsnota leidt tot een extra 
remmende factor voor de noodza-
kelijke renovatie en uitbreiding 
van winkelcentrum Oosterhof. 
Voor industrieterrein Ladonk geldt 
volgens Balans 'toch nog een 

streng welstandsregime': "Door 
nu te eisen dat nieuwbouw 
passend moet zijn met het 
bestaande leggen we een rem op 
creativiteit en vernieuwing." 
Verder worden ondernemers in 
het buitengebied in de ogen van 
de Boxtelse partij door de nota 
met extra kosten opgezadeld, 
omdat zij bouwplannen 'van alle 
kanten moeten laten toetsen'. 
Bestaand gemeentelijk en provin-
ciaal beleid waarborgt volgens 
Balans een goede landschappelijke 
inpassing van nieuwe gebouwen 
in het buitengebied.

De partij heeft hierover in de 
afgelopen raadsvergadering 
vragen gesteld.
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BRIKETTEN VOOR 
IN UW KACHEL
10 kg (18 briketten) € 5,50
25 kg (44 briketten) € 10,00

Bekendmakingen week 4GEMEENTE INFO
Oud papier:
28-01 Keefheuvel e.o.
2-2 Kerkeind
3-2 Lennisheuvel
3-2 Vrilkhoven e.o.
3-2 Roderweg e.o.

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

op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: 
Wo-, do-, en vrijdag: 
12.30-15.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Boxtelseweg 53: rooien 1 boom uit zij voortuin
Hogenbergseweg 43 en 45 rooien: 10 eiken uit achtererf beide woningen
Molenstraat 32: veranderen bijgebouw tot mantelzorgwoning
Nieuwstraat voor huisnummer 43: rooien 2 lindenbomen uit trottoir
Van Randerodestraat rooien: 3 perenbomen uit gazon
Rechterstraat 82b: aanpassen kozijnen in de voor- en achtergevel

Verleende omgevingsvergunningen
Achterberghstraat 18: verbouw woon-zorgcentrum Molenweide
Bosscheweg 31: plaatsen fietsbox in voortuin
Boxtelseweg 1: wijzigen garage naar veranda met berging
Dr. de Brouwerlaan en Hendrik Verheeslaan: rooien 32 bomen en verplanten 
7 bomen in verband met herinrichten Dr. de Brouwerlaan voor onder andere 
aanleg riolering en een fietspad
Halderheiweg 5: rooien 2 dennen, 2 Amerikaanse eiken, 1 inlandse eik en 2 
Douglassparren
Nergena 4: knotten-kandelaberen 20 bomen op zijerf
Oirschotseweg 6: rooien 2 coniferen en 1 beuk links voor uit de tuin
Stationsstraat 2: inpandig wijzigen winkelpand
D'n Tip tussen Barrierweg, Rosenlo en Rosenhofstraat: bouw ondergrondse 
betonnen waterbergingskelder

Beleidsregels
Welstandsnota 2016 vastgesteld door de gemeenteraad op 19 januari 2016

Meer informatie
Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze 
bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per 
e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl en meld u aan voor de
e-mailservice Berichten over uw buurt!


