
 

 

PERSBERICHT, 18-11-2014 DE KLEINE AARDE 
 

Willekeur in betalingstermijnen! 
Gemeente Boxtel is geen bank! 

 
BALANS heeft met verbazing en vol ongeloof kennis genomen van het kattenbelletje 
vanuit het college aan de raad aangaande het gevoerde gesprek met Tom Bade op 
7 november gevoerd. Met een dergelijk kort briefje doet het college geen recht aan 
de gevoeligheid van dit dossier en het onbegrip dat er in de Boxtelse gemeenschap 
is over de gehele gang van zaken. 
 
Om een beeld te schetsen wat wij over dit dossier en de gang van zaken op straat 
horen of op internet lezen, volgt hier een korte opsomming, zonder daarbij het idee te 
hebben dat we compleet zijn in de opsomming van verontwaardigingen in dit dossier: 
-“Waarom heeft vriend Tom Bade een andere betalingstermijn richting de gemeente 
dan ik als burger van Boxtel?” 
-“Hoelang wordt er nog aangemodderd in dit prestige dossier en waarom wordt er 
niet gewoon afscheid genomen van iemand die zijn afspraken niet nakomt?” 
-“Tom Bade kan beter onderhandelen dan onze wethouder; Boxtel had beter een 
deurwaarder erop afgestuurd.” 
-“Wethouder heeft zich wederom in de luren laten leggen door duurzaamheidsgoeroe 
Tom Bade.” 
- “De gemeente Boxtel is toch geen bank waar je gratis 60.000 euro kunt lenen; 
Tom Bade kan beter naar de bank gaan!” 
 
Dergelijke signalen vanuit onze bevolking werpen een smet op de geloofwaardigheid 
van het openbaar bestuur in Boxtel. Dit betreuren wij want Uw gebrek aan optreden 
in deze zaak, schaadt ons als raad ook. Wij herkennen ons jammer genoeg 
welbovenstaande citaten. Het korte briefje, zonder informatie over de betaling van de 
huurachterstand, vanuit het college versterken onze gevoelens over dit mistige 
proces tot op heden. Wij willen meer duidelijkheid nu! 
 
Wij vinden het een kwalijke zaak dat er tijdens het gesprek van 7 november meer 
gesproken is over nieuwe ideeën, mogelijk luchtkastelen, voor het terrein van 
De Kleine Aarde, dan dat er concreet betaald is. Daarmee heeft de wethouder, 
mogelijk onbewust uit naïviteit, een verkeerd signaal in dat gesprek afgegeven. 
Als onze burgers niet tijdig betalen aan de gemeente, volgt er vlug een aanmaning 
en wordt al met een incassoprocedure gedreigd. Ons bevreemdt het dat dit met 
vriend Tom Bade niet gedaan wordt. Hier geldt dus niet het principe “gelijke 
monniken- gelijke kappen”, maar wordt bewust willekeur toegepast. Dat is een 
slechte zaak en bevordert het gevoel van een mistig dossier met een bevriende 
relatie in een achterkamertje geregeld! Dergelijk gesjoemel willen wij in Boxtel niet! 
En het college zou dat ook niet moeten willen, want dit tast hun geloofwaardigheid 
aan en dat werkt door in andere dossiers. 
 
Wij hebben vanavond in de raadsvergadering de volgende vragen voor het college/ 
de wethouder: 

1. Is er tot op heden 1 cent betaald door Triple E? 



 

 

2. Is er een concrete betalingsafspraak gemaakt met Tom Bade over de 
achterstallige huur welke op 1 december reeds 55000 euro bedraagt? 

3. Is er intussen een bankgarantie bedongen bij Triple E of bij de holding 
Triple Me? 

4. Is er beslag gelegd op bezittingen van Triple E of van de holding Triple Me ten 
bedrage van de huurachterstand? 

5. Waarom past U willekeur toe in dit dossier? Of krijgen onze burgers voortaan 
ook een betalingstermijn van 11 maanden? 

6. Heeft U al concrete toezeggingen gedaan over de toekomstige plannen van 
Tom Bade op De Kleine Aarde en over een eventuele kwijtschelding van de 
volledige jaarhuur? 

 
Wij hopen dat na beantwoording duidelijk wordt, dat dit college/de wethouder zich 
niet in de luren heeft laten leggen, er geen sprake meer is van willekeur of het 
kwijtschelden van achterstallige huur, en het aanmodderen in dit dossier een halt is 
toegeroepen. Dit alles om de geloofwaardigheid van dit college geen verder schade 
toe te brengen.  
 
Zoals U weet hadden wij graag een openbaar debat gehad over het proces tot op 
heden, zodat alle fracties hun mening konden geven, maar onze oproep hiervoor 
vond alleen gehoor bij het CDA. Vandaar dat wij vanavond nogmaals een poging 
doen om middels vragen aan het college, meer duidelijkheid te krijgen in dit mistige 
dossier. Uiteraard blijven wij ons inzetten om in het openbaar in de gemeenteraad de 
gehele gang van zaken tot op heden, en de toekomstige invulling van het gehele 
terrein De Kleine Aarde te bespreken. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat meerdere 
partijen voorstander zijn van een openbare raadsbehandeling van dit mistige dossier. 
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