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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 ons in de 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.

De Kleine Aarde; gebed zonder einde!
Hierin is al veel gemeenschapsgeld geïnves-
teerd en naar onze mening komt hier met 
de college-keuze voor Het Collectief, 
voorlopig nog geen einde aan.

Op het moment van schrijven buigen wij 
ons over het raadsvoorstel, terwijl de raads-
vergadering nog moet plaatsvinden. Van 
verschillende initiatiefnemers krijgen we 
nog extra informatie en is er onvrede over 
de beoordeling van de criteria. Er lijkt met 
twee maten gemeten omdat het voorstel 
van Het Collectief als beste uit de bus moet 
komen.

Daarnaast vinden wij dat het plan van Het 
Collectief niet aan de randvoorwaarden 
voldoet, de gemeente nog steeds financieel 

risico draagt, er geen draagvlak is van de 
buurt, een milieu-risico oplevert voor de 
wijk en nog steeds geen zekerheid geeft 
over de uiteindelijke invulling.

Parkeren in Boxtel; blauw!
Dit onderwerp heeft, mede door een zeer 
gebrekkige communicatie, de laatste weken 
veel stof doen opwaaien en levert stapels 
zienswijzen op. Daarom heeft onze fractie 
het college tijdens de vorige raadsverga-
dering opgeroepen om bij de beoordeling 
hiervan terug te keren naar de oorspronke-
lijke plannen van 2012. Hierdoor kunnen 
de parkeervergunningen grotendeels de 
ijskast in, en komen ze daar mogelijk ook 
niet meer uit. 
Als daarnaast alle parkeermeters worden 
vervangen door gratis parkeren middels 
blauwe zone dan voelen burgers zich weer 
welkom in ons centrum. Helaas kiest het 
college en ook de meerderheid van de raad 
voor een gevecht met onze burgers; een 
slechte zaak!

Sociale woningen; bouwen, bouwen, 
bouwen!
Onze burgemeester zet zich enorm in om 
de opvang voor vluchtelingen kleinschalig 
te houden. Wij, inclusief de voltallige raad, 

staan hier volledig achter en willen op die 
manier onze verantwoordelijkheid nemen.

De verplichte huisvesting van vergunning-
houders is niet eenvoudig en bovendien 
komt er daardoor extra druk op de sociale 
huurwoningen. We zullen dus moeten 
bouwen, bouwen en nog eens bouwen, 
om iedereen een geschikte woning te 
kunnen bieden. Dit ook om te voorkomen 
dat de wachtlijst voor woningzoekenden 
nog langer wordt. Geschikte moderne 
tijdelijke woningen op nu braakliggende 
gemeentegrond, behoren wat ons betreft 
tot de mogelijkheden indien andere 
plannen niet snel genoeg van de grond 
komen. In Boxtel is plangebied Selissen nog 
steeds de beste optie voor een nieuwe 
uitbreidingswijk.

BALANS zegt JA met een positieve grond-
houding om Boxtel te verbeteren!

Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of 
spreek ons gewoon aan; wij zijn er voor u!

SP
SP blij met NEE tegen associatieverdrag EU-Oekraïne
SP-fractievoorzitter Dave van de Ven over de campagne: 
“Ik bedank al onze vrijwilligers die onze campagne tot een 
succes hebben gemaakt. We hebben in diverse wijken 
flyers verspreid en bij Oosterhof flyers uitgedeeld aan het 
winkelende publiek. Ik ben benieuwd wat het VVD-PvdA 
kabinet met deze uitslag gaat doen. Wat de SP betreft 
moet er een veel socialer verdrag uit komen, zonder de 
politieke en militaire paragraaf en waar vooral de gewone 
mensen in Oekraïne van profiteren en niet de corrupte 
machthebbers en multinationals.”

Onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo
Mensen die ontevreden zijn over een besluit in het kader 
van de Wmo of de manier waarop de gemeente hen 
behandelt, kunnen met hun klacht terecht bij de vertrou-
wenspersoon van de Wmo, Ria de Die. Zij is onafhankelijk 
van de gemeente en de instellingen. SP-wethouder Eric 
van den Broek: “Het inschakelen van een onafhankelijk 
vertrouwenspersoon is een laagdrempelige manier om 
onvrede bespreekbaar te maken. Dat is belangrijk omdat 
sommige mensen zich onbegrepen of van het kastje naar 
de muur gestuurd voelen. Dan willen ze iemand spreken 
die een luisterend oor biedt en kan helpen een probleem 
aan te pakken. Zij kan overigens niet altijd zorgen dat het 

gaat zoals de cliënt wil. Maar ze zorgt wel dat het proces 
verloopt zoals het hoort te lopen. Dat is een goede zaak.”

Oude boomgaard wordt blauw-groen park
Het gebied van de oude boomgaard en de vijver achter het 
gemeentehuis wordt omgebouwd tot een park met 
wandelpaden, bankjes, kunstwerken en informatieborden. 
SP-wethouder Eric van den Broek is tevreden over de 
inspanningen van de klankbordgroep: “Het is de bedoeling 
dat er in mei een definitief plan ligt. Sociale veiligheid is 
nog een aandachtspunt, wellicht kunnen we iets doen met 
de verlichting. De herinrichting kan dit najaar van start 
gaan, daarvoor is 30.000 euro beschikbaar.” De wethouder 
roept mensen op zich bij hem te melden met goede ideeën 
over het realiseren van kunstwerken en de aankleding van 
het park.”

Voortzetting sociaal beleid in kadernota
De SP-raadsfractie heeft volmondig ingestemd met de 
zogeheten kadernota. Naar de mening van de SP-fractie 
ligt het college goed op koers. SP-wethouder Eric van den 
Broek is met name tevreden over de voortzetting en 
uitbreiding van het ingezette sociale beleid: “Ik noem 
bijvoorbeeld vouchers voor werkgevers die iets willen 
ondernemen om mensen met een afstand tot de arbeids-

markt aan de slag te krijgen, voortzetting Huishoudelijke 
Hulptoeslag (door SP-fractie voorgesteld), gezamenlijke 
agenda op het gebied van seniorenbeleid, aanpak armoe-
debestrijding en schuldenproblematiek en ondersteuning 
van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.” Ook zal de 
wethouder zich gaan inspannen om de Voedselbank aan 
een andere locatie te helpen en een goed netwerk van 
maatschappelijke organisaties in kaart te brengen.”

Burgemeester noemt verduistering 
Kinderboerderij ‘treurig’
Boxtel - Burgemeester Buijs van Boxtel noemt de mogelijke verduis-
tering bij de Kinderboerderij ‘treurig’. Wel geeft hij aan dat de 
gemeente, indien de Kinderboerderij hierdoor in financiële problemen 
komt, de boerderij blijft steunen. Hoeveel geld precies verduisterd is, 
kon de burgemeester op dit moment nog niet zeggen.

“Wij zien als gemeente een duide-
lijke meerwaarde voor de Kinder-
boerderij. Het is niet voor niets dat 
wij subsidie verstrekken. Het loopt 
goed en er komt veel positiefs 
vandaan”, verklaart Buijs. “Dit 
overkomt ze en we moeten elkaar 
bijstaan in deze tijden”, vervolgt 
hij. De Kinderboerderij ontving 
voor 2016 ruim 93.000 euro 
subsidie van de gemeente.

De burgemeester benadrukt dat 
de gemeente de kinderboerderij 

niet zomaar laat vallen en dat hij 
het handelen van het huidige 
bestuur krachtdadig en moedig 
vindt. “Het bestuur zit vol 
suggesties en ideeën voor maatre-
gelen om situaties als deze te 
voorkomen in de toekomst.”

Momenteel wordt onderzocht 
hoeveel geld is weggesluisd naar 
de privérekening van de voormalig 
voorzitter en of dit bedrag terug-
gevorderd kan worden.
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• Sfeervolle	vergader-	en	workshop-
	 ruimte	met	LCD-presentatiescherm,

airco	en	luchtbehandeling
• Geschikt	voor	15	tot	20	personen
• Verzorging	van	lunches	en	diners

Cultuurbeleving Looeind

Meer	informatie?	www.cultuurbelevinglooeind.nl
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Bekendmakingen week 16GEMEENTE INFO
Oud papier:
22-04 Eindhovenseweg +

Kleinder Liempde e.o.
23-04 Centrum
23-04 Deel Oost tussen

Brederodeweg/
Hoogheem/en Dr. de 
Brouwerlaan/Robert 
Schumanlaan +  
In Goede Aarde

23-04 Overig deel Oost +
Zonnegolven e.o.

26-04 Kerkeind
28-04 Keefheuvel e.o.
28-04 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000
5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Boseind 10 uitbreiden bestaande betonplaat
De Papiermaker 21 rooien: 1 berkenboom uit groenstrook achter berging

Ontwerpbesluit (gedeeltelijke) intrekking omgevingsvergunning 
Roderweg 33 - 35  voornemen om de omgevingsvergunningen die zijn 
verleend aan Garagebedrijf H.A. van Oorschot B.V. gedeeltelijk in te 
trekken

Verleende omgevingsvergunningen
Beethovenring 15 rooien: 1 naaldboom uit voortuin
Dr. de Brouwerlaan 74 in gebruik houden schoolgebouw
Croonpassage 4 wijzigen gevelreclame
Stationsstraat 1-3 verbouw kantoorruimtes op 1ste en 2de verdieping 
tot 4 appartementen

Meer informatie
Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze 
bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen 
per e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl en meld u aan voor de 
e-mailservice Berichten over uw buurt!


