
 

 

Inbreng Welstandsnota raad 19/1/2016 
 

Doel is deregulering, digitalisering en meer gebieden welstandsvrij. Digitalisering lijkt 
te lukken voor academici. 
Deregulering is niet gelukt en wij blijven voorstander van model Boekel. We willen 
van het college weten waarom het vertrouwen dat het college van Boekel in haar 
inwoners heeft niet voor het Boxtelse college geldt en haar inwoners. 
Meer welstandsvrij is gelukt, maar dus voor ons wordt er dus niet ver genoeg gegaan 
met het vertrouwen geven aan onze burgers. 
Vragen: 
-Waarom vallen de eerste 3 fases van Princenlant niet onder hoogbouw? 
-Waarom valt het kantoor langs de Brederodeweg niet onder kantoorlocaties? 
-Waarom zijn er op de kaarten geen ontwikkelingsgebieden aangegeven; dat is 
zorgwekkend voor de woningbouwplanning! Dit terwijl woningbouw in de kerkdorpen 
in beweging lijkt te komen. 
-Leidt de formulering voor winkelcentra niet tot een extra remmende factor voor de 
noodzakelijke renovatie en uitbreiding van Oosterhof? 
-We hebben in heel de nota geen beperkingen voor de plaatsing van zonnepanelen 
gezien, terwijl in diverse gemeente hiervoor wel regels gesteld zijn. Een goede zaak 
vinden wij maar is dat ook zo door het college bedoeld? 
-De regelgeving tav reclame uitingen lijken ons nog al belemmerend voor de winkels 
aan STAP, de cultuurhistorische as. Is dit besproken met Centrummanagement en 
de OCB? 
 
Ladonk 
Als we naar Ladonk kijken dan valt ons het toch nog strenge welstandsregime op, 
terwijl er een prima beeldkwaliteitsplan ligt als inspiratiebron. Waarom worden daar 
de teugels niet wat meer losgelaten? En zo blijft de spoorzone een ontwikkellocatie 
met torenhoge ambities, wat feitelijke invulling alleen maar beperkt. En waarom is er 
geen rekening gehouden met de beoogde wegenstructuur en krijgen huidige straten 
nog beperkingen terwijl van die straten bekend is dat een verkeersfunctie een hele 
andere wordt ( v. Salmstraat en eerste stukkie mijlstraat t/m Colenhoef)? 
Dan weten we dat Ladonk een herstructureringsgebied is, waar ook nog diverse 
traditionele gebouwen staan. Door nu te eisen dat nieuwbouw passend moet zijn met 
het bestaande leggen we een rem op creativiteit en vernieuwing; waarom zo 
beperken dat er hooguit nieuwe “schoenendozen” gebouwd kunnen worden met 
slechts een modernere gevelbekleding en waarom geen ruimte gegeven voor 
creativiteit en innovatieve gebouwen? Zo komen dezelfde gebouwen terug terwijl we 
herstructurering ( opplussen Ladonk) nastreven. 
 
Buitengebied 
We zijn blij dat het buitengebied verlost is van de krankzinnige regeling dat 
gebouwen niet van damwand mogen zijn en met pannen gedekt moeten zijn. Maar 
waarom moet er nog van alle kanten getoetst worden, terwijl we beleid hebben 
vastgesteld voor landschappelijke inpassing en er ook provinciaal al zaken 
dichtgetimmerd zijn waardoor nieuwe gebouwen met groen uit het zicht gezet 
worden. Extra kosten voor ondernemers zijn ongewenst! 
 
 
 



 

 

Welstandscommissie 
Door deze strakke welstandsnota kan de welstandscommissie nooit het gewenste 
DNA van meewerkendboxtel uitstralen; we geven ze simpelweg de ruimte niet door 
zo veel beperkingen op te leggen. Het is de schuld van de raad als zij straks kritiek 
krijgen van onze burgers over betutteling en niet maximaal meewerken met onze 
inwoners, want de raad stelt de kaders vast waarbinnen  zij moeten adviseren. 
 
Slotconclusie 
Voor ons is dit voorstel een te klein stapje vooruit in het afschaffen van  
welstand en wij willen een welstandsbeleid wat meer vertrouwen richting onze  
burgers uitstraalt. En we zijn het niet eens dat op de hierboven aangedragen  
locaties/gebieden door deze welstandsnota onnodige beperkingen gelegd  
worden. Dit geldt dus met name voor Oosterhof, Ladonk en Vorst, de beperkte 
mogelijkheden voor reclame-uitingen op de cultuurhistorische as en in het 
buitengebied. Door deze beperkende welstandsnota kan de welstandscommissie 
nooit het gewenste DNA van meewerkendboxtel in de praktijk brengen.  
We stemmen dus tegen dit voorstel. 


