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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 in onze 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!

Jeugdhulp: kortere wachtlijsten en meer lokale aanbieders
De laatste tijd is er een toename te constateren van hulpver-
zoeken van jongeren. Deze dienen vlot afgehandeld te 
worden, want er dient niemand tussen wal en schip te 
vallen. Wachtlijsten zijn voor ons onacceptabel dus meer 
capaciteit inzetten juichen wij toe. Bij de aankomende 
aanbestedingsprocedure voor Jeugdhulp vinden wij dat 
lokale aanbieders, hetzij individueel hetzij als collectief, 
opgenomen moeten worden om zorg aan te mogen 

bieden. Zodat meer Jeugdhulp dichtbij en door een 
vertrouwd gezicht in onze gemeente mogelijk wordt.

Onkruid helaas het nieuw visitekaartje van Boxtel
Door het groeizame weer is het onkruid in bermen, sloten 
en openbare ruimten flink omhoog geschoten, met als 
gevolg onveilige verkeerssituaties, ergernis en een minder 
fraaie uitstraling. Ook wordt er minder alert gereageerd op 
klachten van onze burgers wanneer verzocht wordt om 
meteen het onkruid te maaien.
BALANS vindt dat verkeersveiligheid en uitstraling boven-
geschikt moeten zijn aan bloemetjes en bijtjes. Het college 
is het gelukkig met ons eens en heeft tijdens de raadsver-
gadering op onze mondelinge vragen gesteld dat er snel 
begonnen zal worden met maaien en dat de toegangs-
wegen inderdaad niet een fraai visitekaartje voor onze 
gemeente zijn.

Binnendommeltjes blokkeren woningbouw centrum
We hebben al vaker gesproken over de in onze ogen 
domme plannen om de binnendommeltjes terug te laten 
keren in ons centrum. Deze week is gebleken dat het 
college het ook nog serieus meent, want een concreet 
bouwplan op de voormalige kwekerij aan de Clarissen-

straat is van tafel geveegd, met als trieste motivatie de 
college-ambitie om de binnendommeltjes weer terug te 
brengen in het Boxtelse straatbeeld. Een zeer ongewenste 
ontwikkeling dat prachtige woningbouwplannen gedwars-
boomd worden. ‘Meewerkend Boxtel’ lijkt selectief 
toegepast te worden!

Gebrek aan daadkracht
Omdat wij vinden dat in belangrijke dossiers - onder andere 
PHS, verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, aanpakken 
Keulsebaan en Eindhovenseweg, parkeerbeleid, 
woningbouw en bestemmingsplannen (sociale 
woningbouw en verkoop bedrijfsgrond) - nauwelijks tot 
geen actie wordt ondernomen, hebben we het college 
opgeroepen tot meer focus, besluitvaardigheid en 
uitvoering in belangrijke dossiers en de raad actiever per 
kwartaal te informeren over de voortgang. De meerderheid 
van de raad vindt echter dat dit college voldoende 
daadkracht toont. Wij vinden dat duidelijk niet. Wij merken, 
net als onze burgers, dat veel zaken vooruitgeschoven 
worden. Dit getuigt niet echt van daadkracht.

BALANS zegt JA met een positieve grondhouding om 
Boxtel te verbeteren!

SP
SP vraagt aandacht voor luchtkwaliteit in Boxtel
De SP-raadsfractie heeft voorgesteld om het huidige Lucht-
kwaliteitsplan dat stamt uit 2011, te actualiseren. Dat is 
nodig omdat er sinds die tijd veel zaken veranderd zijn, 
zoals de toename van het aantal aankopen via de digitale 
snelweg, gevolgd door bestelling aan huis of een afhaalpunt 
en daarmee een vermeerdering van het aantal vervoersbe-
wegingen. De fractie oppert dat de negatieve gevolgen 
daarvan beperkt kunnen worden door een goed gelegen en 
gefaciliteerd centraal afhaalpunt, eventueel gekoppeld aan 
een goed georganiseerd lokaal distributiesysteem. Hierbij 
zouden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
(bijvoorbeeld via de WSD) kunnen worden ingeschakeld. 
Lokale ondernemers kunnen hierop aansluiten met een 
bezorgservice. Ook komen er steeds meer elektrische auto’s 
en fietsen, moet de landbouwparagraaf aangepast worden 
en moet er meer aandacht komen voor de negatieve 
gevolgen van het stoken van hout door huishoudens.

Informatieavond Nationaal ZorgFonds in De Walnoot
Vanavond (woensdag 26 oktober) om 20.00 uur, organi-
seren het plaatselijk actiecomité Nationaal ZorgFonds en de 
SP een informatieavond in De Walnoot met medewerking 
van SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven die zijn collega 

Renske Leijten vervangt. Er komt ook nog een tweede 
spreker naar Boxtel. Verpleegkundige Mariëlle van Wijnen 
zal vanuit haar dagelijkse ervaringen ingaan op de beper-
kingen van het huidige zorgstelsel. Het doel is één landelijke 
zorgorganisatie zonder eigen risico (dit is in feite een boete 
op ziek zijn) en met tandarts, fysiotherapie en geestelijke 
gezondheidszorg in het basispakket. Landelijk zijn al 
185.000 steunbetuigingen binnen en hebben 60.000 
mensen een actiepakket aangevraagd. Op 26 november is 
de eerste grote landelijke manifestatie.

SP-wethouder Eric van den Broek vraagt advies van arme 
kinderen
Wethouder van den Broek volgt een suggestie van het CDA 
op en gaat arme kinderen betrekken bij de aanpak van 
armoede. Het idee erachter is dat kinderen wellicht een 
originele en eigen oplossing hebben voor problemen. Van 
den Broek: “Hoe we dat invullen moeten we nog uitdok-
teren. Kinderen van ouders met een smalle beurs kunnen 
overigens al gebruikmaken van extra voorzieningen, zoals 
het Welzijnsfonds. De gemeente heeft ook al 25.000 euro 
bestemd om armoede bij gezinnen vroegtijdig te signaleren. 
Ik hoop dat dit initiatief bruikbare ideeën oplevert.” De 
SP-fractie heeft er in de gemeenteraad voortdurend voor 

gepleit om de armoede onder kinderen terug te dringen.

Gemeente ondersteunt goede initiatieven
Inwoners of instanties met een goed initiatief voor de 
samenleving kunnen op ondersteuning rekenen van de 
gemeente. Deze stelt voor wijkinitiatieven structureel een 
bedrag van 100.000 euro beschikbaar. In 2016 en 2017 is 
er daarnaast jaarlijks 75.000 euro opzij gelegd voor initia-
tieven die er op gericht zijn dat inwoners (jong en oud)
langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wethouder 
Van den Broek roept burgers en instanties op om met goede 
ideeën te komen.

Geld voor burgerinitiatieven
Boxtel - De gemeente stelt structureel 100.000 euro beschikbaar voor 
wijkinitiatieven. Inwoners of instanties met een goed initiatief voor de 
samenleving kunnen hier aanspraak op maken. In 2016 en 2017 is er 
daarnaast jaarlijks 75.000 euro beschikbaar voor initiatieven die inwoners 
(jong én oud) langer zelfstandig thuis kunnen laten wonen.

Het bedrag is niet nader verdeeld 
per wijk of dorp, dus beschikbaar 
voor de gehele gemeente. Het 
budget is bedoeld om initiatieven op 
gang te helpen. Wethouder Eric van 
den Broek: “Het gaat niet om een 
structurele subsidie. We onder-
steunen niet in de vorm van geld, 
maar bijvoorbeeld door het 
beschikbaar stellen van materialen 
of diensten en het betalen van 
facturen aan derden.” Er is geen 
verdeling van het budget over de 
verschillende wijken of kernen. Het 
risico zou dan bestaan dat in de ene 
wijk initiatieven niet meer onder-
steund kunnen worden omdat daar 
het geld op is, terwijl in de andere 
wijk geld overblijft. De door de 
gemeente aangestelde wijkmake-
laars hebben hierin een rol als kataly-
sator. Zij kunnen initiatieven 
stimuleren op plaatsen waar die niet 
(geheel zelfstandig) tot ontwik-
keling komen.

In 2016 en 2017 is daarnaast jaarlijks 
een bedrag van 75.000 euro 
beschikbaar voor initiatieven in het 
sociaal domein. Dit geld is bedoeld 
voor initiatieven op het gebied van 
jeugd, Wmo, Participatiewet en 
gezondheids- en ouderenzorg. 
Wethouder Eric van den Broek: “Wij 
vinden het belangrijk dat collectieve 

voorzieningen en initiatieven van 
inwoners ook daadwerkelijk van de 
grond komen. De gemeente wil 
daar graag aan meewerken met een 
financiële ondersteuning in de 
beginfase.” Als voorbeelden noemt 
hij bijvoorbeeld het project 
Zorgzaam Boxtel, eetpunten in de 
wijk of het huiskamerproject 
Hoogheem. In tegenstelling tot het 
budget voor wijkinitiatieven, hoeft 
een initiatief niet per se vanuit de 
buurt of wijk te komen. Het mag 
ook vanuit instanties en/of de 
overheid worden geïnitieerd.

Inwoners die een goed idee of initi-
atief hebben, kunnen contact 
opnemen met de wijkmakelaars. 
Voor Centrum-Breukelen (inclusief 
Ladonk-Vorst), Selissenwal en 
Munsel-Selissen is dat Werner van 
der Velden, w.vd.velden@mijnge-
meentedichtbij.nl, 0411-655262 of 
06-37003141. Voor Lennisheuvel, 
Liempde en Boxtel Oost is dat Hans 
Mols, h.mols@mijngemeente-
dichtbij.nl, 0411-655256 of 
06-37708243.

Je kunt ook bij de wijkmakelaars 
terecht voor meer informatie over 
de ondersteuning of over de 
voorwaarden waaraan een initiatief 
moet voldoen.

Bekendmakingen week 43
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Koningsvaren 18 rooien: 4 zwarte elzen, 2 schietwilgen en 1 ruwe berk 
voor bouwrijp maken kavel
Tongeren 44 rooien: diverse bomen en houtopstanden voor bouw 
woning
Veldakkerstraat 1 rooien: 1 boom uit voortuin
-Vleutstraat 8 plaatsen dakkapel

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Boseind 17 wijzigen productie en het tankenpark

Bestemmingsplan
-Voorontwerpbestemmingsplan
Woonwerklocatie Hamsestraat Liempde
Hierbij gaat het om een strook van 11 percelen aan de oostzijde van de
Hamsestraat. Het plan legt vast waar de bedrijfswoningen en bedrijfs-
gebouwen mogen worden gebouwd en in welke omvang en hoogte.

Gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke regeling WSD 
Deze regeling van 1 januari 2002 is gewijzigd. De gewijzigde regeling is 
vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 
de WSD op 16 december 2015.

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’.

GEMEENTE INFO

Oud papier:
27-10 Keefheuvel e.o.
28-10 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
29-10 Selissenwal; alles binnen de

straten Baandervrouwen-
laan, Baanderherenweg, 
Achterbergstraat en Bos-
scheweg

29-10 Eindhovenseweg + Kleinder
Liempde e.o.

01-11 Kerkeind
02-11 Lennisheuvel
02-11 Vrilkhoven 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) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en 
vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 
10.00-16.00 uur


