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Aan de Voorzitter van de raad
van de gemeente Boxtel

Betreft: 
Huidige stand van zaken Centrummanagement

Boxtel, 8 juni 2015

Geachte Voorzitter,
 
Middels de raadsinformatie hebben wij begrepen dat er afgelopen donderdag een 
vergadering van Centrummanagement is geweest, waarbij volgens de 
Centrummanagement-nieuwsbrief ook een evaluatie aan bod zou komen over nut en 
noodzaak van Centrummanagement, zowel over het verleden als voor de toekomst.

Wij hebben echter van ondernemers vernomen dat er geen sprake was van een evaluatie, er
een lage opkomst was en dat er diverse aanmerkingen op Centrummanagement besproken 
zijn. Ook hebben wij vernomen dat de wethouder aanwezig was. Raadsleden hadden geen 
toegang, daar het als ledenvergadering aangekondigd was.

Wij willen graag van de wethouder weten wat zijn gevoel was over de avond en hoe hij denkt
over Centrummanagement in de de toekomst. Daarom onderstaande vragen:

1. Wanneer vinden de afgesproken evaluaties plaats? En dan bedoelen we zowel de 
evaluatie van Centrummanagement met de leden (de ondernemers uit het 
centrummanagementgebied) die nu uitgesteld is en ook de evaluatie van 
Centrummanagement met de gemeente?

2. Denkt het college aan het inperken van het centrummanagementgebied, nu de 
Stationsstraat volgens vastgesteld beleid geen deel meer uitmaakt van het 
kernwinkelgebied?

3. Wat is de conclusie van de wethouder over hetgeen hij aangehoord heeft tijdens de 
vergadering van Centrummanagement afgelopen donderdag?

 
Wij hopen dat de centrumondernemers ondanks recente minder prettige ervaringen met de 
gemeente (seizoensparkeren) toch nog hun schouders onder een bruisend Boxtel willen 
zetten. Hiervoor zal wel een duidelijke gemeentelijke waardering nodig zijn vanuit het college
en de mening vanuit de ondernemers op waarde geschat dienen te worden. Zonder hun 
actieve betrokkenheid wordt het lastig om ons Centrum te laten stralen.

Hoogachtend,

Fractie BALANS:
Mariëlle van Alphen, woordvoerder
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen


