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Geacht College,

Inleiding
Onze fractie maakt zich zorgen over de planontwikkeling voor de woningbouw, zowel
in Boxtel als in de kerkdorpen Liempde en Lennisheuvel. 
Op dit moment wordt er nog op diverse plekken projectmatig gebouwd op locaties die
onder het vorige college vlot getrokken zijn. Wij moeten helaas constateren dat sinds
de start van het huidige college om de gemeentelijke ambities waar te maken een 
algehele windstilte heerst over de noodzakelijke woningbouwplannen voor de 
toekomst.

Lennisheuvel
Voor Lennisheuvel denken wij aan de locatie Lennisheuvel Zuid, eventueel in 
combinatie met seniorenwoningen rondom De Orion. In de raadsvergadering van 
23 september 2014 is door het college toegezegd dat er spoedig een vervolg zou 
komen na overleg met de geformeerde klankbordgroep, ten aanzien van de omvang 
van het plangebied voor Lennisheuvel Zuid en de mogelijke woningbouw van 
seniorenwoningen rondom, of in combinatie met verbouwingsplannen van De Orion. 
De ontwikkelaar zal wel staan te trappelen, maar de gemeente zal ook stappen 
moeten zetten om de zo noodzakelijk gewenste woningbouw in Lennisheuvel te 
realiseren.

Liempde
In Liempde is het nog langer stil over de afronding van de kern in de hoek Roderweg-
Hamsestraat. Zoals bekend, is dit zowel van de Dorpsraad als van BALANS de 
voorkeurslocatie. Een rode ontwikkeling op die plek, gecombineerd met een 
randweg, zorgt tevens voor ontlasting van het verkeer door de fraaie Liempdse 
dorpskern. De planontwikkelaar zal ook hier wel staan te trappelen, maar van de 
gemeente komt taal noch teken.

Voor beide kernen is in het verleden extern expertise aangetrokken om ook binnen 
dorps, de diverse potentiële woningbouwlocaties tegen het licht te houden en meteen
ook na te denken over de gewenste invulling, passend bij de karakteristiek van beide
kerkdorpen.



Boxtel
Voor Boxtel is een streep getrokken door de concrete plannen woningbouw op 
Selissen in combinatie met het versterken en verfraaien van de Noordelijke entree.
Wij zien daar nog steeds mogelijkheden voor een gefaseerde ontwikkeling en 
hebben begrepen dat ook Sint Joseph hier betaalbare woningen wil ontwikkelen.
De aandacht van de portefeuillehouder woningbouw lijkt volledig in beslag te worden 
genomen door andere onderwerpen, zoals Schaliegas en het vooruitschuiven van 
De Kleine Aarde.  Wij hebben niet de indruk dat zijn drive zit in het concreet maken 
van de door de raad kamerbreed geachte noodzakelijke woningbouw!

 
BALANS wil met alle ten dienste staande middelen voorkomen dat na de huidige in 
uitvoering zijnde plannen, inclusief Cronenborg en Zonnegolven, de woningbouw stil 
valt en heeft daarom de volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot woningbouw in Lennisheuvel, 
Liempde en Boxtel voor bovenstaande genoemde locaties?

2. Wat zijn de bevindingen van de externe expertise en wat is met die informatie 
vervolgens concreet gedaan?

3. Hoe is de actuele stand van zaken met de projecten Princenlant 4+5 en 
De Hoeve?

4. Sint Joseph wil zowel in Lennisheuvel als in Selissen stappen zetten voor 
realisering van betaalbare woningen; waarom ondersteunt u deze ontwikkeling
niet actiever?

5. Waarom adverteert de gemeente Boxtel niet nadrukkelijker met gemeentelijke 
bouwpercelen voor zelfbouwers?

BALANS hoopt dat middels deze vragen de noodzakelijke aandacht voor 
toekomstige woningbouw weer wordt opgepakt en er concreet stappen gezet 
worden. Dit zowel om middels verkoop van gemeentelijke bouwgrond de financiële 
positie van Boxtel te versterken, maar ook om te voorkomen dat ontwikkelaars Boxtel
gaan mijden, omdat het college geen tijd heeft. Immers bij een passieve 
grondpolitiek, die wij overigens ondersteunen, hoort toch nog steeds een actieve 
meedenkende proactieve overheid! Die lijkt - gelet op de windstilte - onder het 
huidige college ver te zoeken!

Hoogachtend,

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


