
 

 

 
 
p/a Luissel 9 
5282 JD Boxtel 
     Aan de Voorzitter van de Raad 
      van de gemeente Boxtel 
 
Betreft: Moorwijk 
 

Boxtel, 26 mei 2014 
 

Geachte Voorzitter, 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande vragen aan de orde te stellen in de vergadering 
van 27 mei a.s. tijdens het “vragenhalfuurtje”. 
 
Met Vastgoed Moorwijk spelen er volgens ons 3 zaken:  

• Beroep van Vastgoed Moorwijk tegen het niet benutten van de oude art 19 lid 1 
procedure voor zijn 3 bouwaanvragen; 

• De uitspraak van de raad van state Bestemmingsplan Boxtel Noord, aangaande de 
verplichte termijn voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebiedje Moorwijk en de 
boete voor de gemeente omdat we aan dat tijdpad niet voldaan hebben; 

• Er is een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht op 13 januari 2014, waarop 
voorzover wij weten diverse zienswijzen ingediend zijn door verontruste burgers uit 
de omgeving, en het tijdpad van vaststelling ongewis is. 

 
Op 11 februari jl. zijn er tijdens de commissie Ruimtelijke Zaken twee brieven van 
Vastgoed Moorwijk B.V. inzake Moorwijk aan bod gekomen, die door de raad voor de 
commissie geagendeerd waren. 
 
Wethouder Van de Langenberg informeerde ons die avond pas over de geconstateerde 
liquidatie van Vastgoed Moorwijk op 2 oktober 2013. 
Volgens oud-wethouder Van de Langenberg was het nodig om tijd te krijgen en om positie te 
bepalen, zodat onze juristen zich kunnen beraden hoe nu verder en dat daarna de juiste 
stappen gezet kunnen worden. Daarna zouden wij zo spoedig mogelijk op de hoogte 
gebracht worden.  
 
Ondertussen is het alweer drie maanden stil. 
 
BALANS wil van u graag de actuele stand van zaken weten over de 3 eerdergenoemde 
zaken, zodat we weten hoe we ervoor staan in de diverse processen met Vastgoed Moorwijk 
en daarnaast willen we duidelijkheid over het tijdpad van het nieuwe bestemmingsplan. 
Dit omdat in het programmajaarverslag gesproken wordt over een bestemmingsplan 
Moorwijk in april 2014, en dat ligt al weer ruim achter ons. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Fractie BALANS: 
Mariëlle van Alphen, woordvoerder 
Erica Vos 
Wim van der Zanden 
Willy van Zuijlen 


