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Politiek in Boxtel, dat is niet voor iedereen gesneden koek. Acht partijen en evenzoveel meningen, stand punten 
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.

 Gemeente zegt buurtoverlast aan te 
pakken
Als reactie op vragen van de SP-fractie 
stelt het colllege van B&W dat de 
gemeente buurtoverlast wijkgericht en 
structureel in heel Boxtel aanpakt. Dat 
gebeurt conform de AVE-systematiek 
(Aanpak Voorkomen Escalatie), waarbij 
overleg is met klagers en daders en profes-
sionals worden ingeschakeld zoals Sint-
Joseph, de wijkagent, wijkmakelaars en 
jongeren- en maatschappelijk werkers. 
Indien nodig treedt de politie handhavend 
op. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven: 
“We kunnen deze intentie onderschrijven, 
maar kennelijk werkt deze aanpak onvol-
doende in de praktijk. Uit signalen van 
bewoners uit de Van Beekstraat en 
omgeving, Duinendaal en de Stations-
buurt blijkt immers dat de overlast blijft 
bestaan. Wellicht is het verstandig om 
onderzoek te verrichten naar de effecti-
viteit van de gezamenlijke aanpak en te 
kijken naar wat beter kan.”

    Meer mensen komen in aanmerking voor 
minimaregelingen
De gemeenteraad stelde onlangs het 
nieuwe armoedebeleid 2018-2023 vast. 
De groep mensen die in aanmerking komt 
voor de minimaregelingen wordt uitge-
breid van inkomens van 110% naar 
inkomens van 120% van het sociaal 
minimum, zodat verborgen armoede 
wordt tegengegaan. Extra geld wordt 
uitgetrokken voor kinderen die in armoede 
opgroeien. Ook wordt armoede vroeger 
gesignaleerd, bijvoorbeeld omdat sport- 
en jeugdverenigingen daaraan 
meewerken. De regeling één computer 
per gezin wordt uitgebreid naar één 
computer per kind. SP-wethouder Eric 
van den Broek is blij met de uitbreiding 
van het armoedebeleid.

    SP stelt kritische vragen over voortzetting 
convenant letselschade en Wmo
De gemeenten kunnen de Wmo-kosten 
voor slachtoffers van ongevallen niet 
meer verhalen op verzekeraars omdat in 
een convenant tussen de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en verze-
keraars dit verhaalsrecht is afgekocht voor 
enkele miljoenen euro’s. Volgens de SP is 
dit convenant ongunstig voor de 
gemeenten en kan het ook nadelig 
uitpakken voor slachtoffers. Immers: 
verzekeraars kunnen de schade bij een 
ongeval doorsluizen naar de gemeente, 
waarbij het ten laste komt van het 
beperkte Wmo-budget. Fractievoorzitter 
Dave van de Ven vraagt zich af of Boxtel 
het convenant moet voortzetten en heeft 
daarover enkele kritische vragen gesteld 
aan het college.

    Drie ton voor meer sociale huurwoningen 
voor starters
Het college wil met 300.000 euro een 
bijdrage leveren aan het terugdringen van 
de wachttijd voor starters op de sociale 
woningmarkt. Nu bedraagt de wachttijd 
voor mensen tussen de leeftijd van 24 en 
30 jaar nog vijf à zes jaar. SP-raadslid 
Rinze van der Veen is blij met de maatregel: 
“Hierdoor wordt het voor Sint-Joseph 
gemakkelijker om meer sociale huurwo-
ningen te realiseren en een lagere huurprijs 
vast te stellen. Die drie ton is slechts een 
begin om nog veel meer sociale huurwo-
ningen te bouwen, daar is een enorme 
vraag naar.” De SP-fractie wil een 
onderzoek naar de mogelijkheden om de 
gemeentelijke kosten bij het bouwen van 
sociale huurwoningen (legeskosten, 
ambtenarenkosten en bovenwijkse 
plankosten) te verlagen. 

 BALANS zegt JA en vindt dat haar verkie-
zingsslogan uit 2010 - kansen zien, kansen 
grijpen en kansen realiseren - nog steeds 
actueel is. 
    Op onze Ledenvergadering zijn onlangs de 
eerste zes namen bekendgemaakt van de 
kandidatenlijst waarmee BALANS de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2018 ingaat. De plaatsen 4, 5 en 6 zijn voor 
nieuwkomers in de politiek. Deze kandi-
daten stellen zichzelf graag aan u voor:

    Gerlof Roubos
Ik ben Gerlof Roubos, 50 jaar en woon 
inmiddels bijna 25 jaar in Boxtel. Ik ben 
getrouwd met Anneke Miedema en we 
hebben drie kinderen, een zoon van 25 die 
in Amsterdam woont, een zoon van 15 en 
een dochter van 13. Samen hebben we in 
Boxtel een uitzendbureau (AllEqual), 
daarnaast organiseren we vanuit Opleiden 
In Bedrijf taaltrainingen en inburgeringstra-
jecten voor statushouders. We kiezen in 
ons werk altijd voor de persoonlijke aanpak, 
je bent als uitzendkracht of statushouder 
geen nummer, maar een mens die het 
verdient om te bereiken wat hij of zij wil. In 
mijn vrije tijd ben ik actief bij MEP en sport 
ik (te weinig) bij Tiga. Ik vind dat er in 
Boxtel te weinig geluisterd wordt naar de 
burgers, dat de gemeente zich overal mee 
bemoeit en keuzes maakt die ten koste 
gaan van bijvoorbeeld de zorg voor 
ouderen en jongeren. In plaats van langs de 
zijlijn te roepen, wil ik me daar ook actief 
voor in gaan zetten. Ik kijk uit naar de 
verkiezingen en ik sta uiteraard open voor 
de meningen van alle burgers én bedrijven 
in Boxtel.

    Kim van de Sande
Mijn naam is Kim van de Sande, 25 jaar en 
sinds kort woonachtig in Boxtel Oost. In 
2016 ben ik afgestudeerd aan Avans 
Hogeschool richting Bedrijfskunde: 

Management, Economie en Recht. Hierna 
ben ik gestart met werken bij Olympia 
Uitzendbureau in Schijndel. Sinds 2013 ben 
ik lid van BALANS en sinds een paar jaar 
bestuurslid. De speerpunten van BALANS 
sluiten aan bij mijn persoonlijke visie. Als 
een van de jongere leden van BALANS 
hoop ik veel te leren, ervaring op te doen 
en door middel van mijn jeugdige kijk op 
het leven een steentje bij te dragen aan de 
vereniging en aan Boxtel.

    Wout de Jong 
Als kandidaat raadslid van BALANS wil ik 
me graag even aan u voorstellen. Mijn 
naam is Wout de Jong (23) en ik ben 
geboren en getogen in Boxtel. Na de 
Angelaschool en het JRL heb ik de opleiding 
tot leraar basisonderwijs gevolgd in 
Eindhoven. Recent heb ik de opleiding tot 
Master Educational Needs afgerond. Sinds 
2015 ben ik werkzaam als leerkracht op 
een basisschool in Vlijmen. Daarnaast ben 
ik ook werkzaam in het managementteam 
als bovenbouwcoördinator. In mijn vrije tijd 
sport ik graag of werk ik in de tuin. 
Daarnaast ben ik samen met andere leden 
van mijn carnavalsvereniging een praal-
wagen aan het bouwen. De politieke zaken 
in Boxtel heb ik altijd op de voet gevolgd. 
Nu mag ik het van dichtbij meemaken en 
me voor onze burgers inzetten.

    Kerstmis en Nieuwjaar
Wij wensen u hele fijne, warme feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar in goede 
gezondheid.
    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! 

Bekendmakingen week 50 GEMEENTE INFO

Oud papier:
15-12 Tongeren,Nergena, Luissel 

e.o
16-12 Den Berg
20-12 Roderweg e.o.

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

    Burgerzaken heeft elke woensdag 
en donderdag avondopenstelling 
van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel 
op afspraak
LET OP: Het gemeentehuis is 
gesloten op maandag 25 decem-
ber (eerste kerstdag),dinsdag 26 
december (tweede kerstdag) en 
maandag 1 januari (nieuwjaars-
dag)

    Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrij-
dag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 
10.00-16.00 uur   

 Aanvulling week 49
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Europalaan 150, verbouw tuinberging tot garage

    Bekendmakingen week 50

    Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kasterensestraat 12, rooien: 9 kaprijpe populieren aan voorzijde woning
De Kleuskes, rooien: bomen uit verharde bermstrook of tussen de 
parkeervakken
Pauwkesstraat, rooien: bomen uit de verharde bermstrook of tussen de 
parkeervakken.
Roderweg 49, bouw houten garage/berging
Sint Sebastiaanstraat 18, geheel verhogen dakconstructie

Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning 
Vleutstraat 8, plaatsen dakkapel aan achterzijde woning

    Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsver-
gunning 
Fellenoord 35, realiseren winkelruimte (supermarkt)

    Ontwerpbesluit te verlenen omgevingsvergunning
Rijksweg 2, Ooiendonk, plaatsen AdBlue installatie bij Texaco 
tankstation

    Verleende omgevingsvergunning
Zonnegoud en Zonnestraal, bouw 4 vrijstaande woningen aan 
Zonnegoud 1,3,5 en 7 en
1 twee-onder-een kapwoning aan Zonnestraal 20 en 22

     Evenementenvergunning
Nieuwjaarsduik Liempde, Op maandag 1 januari 2018 van 12.00 tot 
20.00 uur organiseren Café de Durpsherberg en Café ‘t Huukske dit 
evenement in het Concordiapark   

Raadsleden: Wim van der Zanden
 Mariëlle van Alphen-Habraken
 Rianne van Esch
 Erica Vos-van den Langenberg
Website: www.balansboxtel.nl
E-mail: info@balansboxtel.nl 
Facebook: BALANS Boxtel
Twitter: @balansboxtel

Wethouder: Eric van den Broek
Raadsleden: Rinze van der Veen
 Dave van de Ven
 Marco Bressers
 Marije van Kuijk
Website: https://boxtel.sp.nl/
Facebook: SP Boxtel 
Twitter: @sp_boxtel

TE HUUR

Inclusief kantoor, pantry, toilet

Twee overheaddeuren

Info: 06 53 26 66 87
www.madamecurieweg.nl

Representatieve bedrijfsruimte
ca. 200 m2  op Duin II

Eerste kandidaten BALANS: V.l.n.r. 
staand: Wout de Jong, Kim van de Sande, 
Gerlof Roubos. Zittend: Rianne van Esch, 
Mariëlle van Alphen, Wim van der 
Zanden. (Foto: Balans)


