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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.

 BALANS zegt JA en vindt dat haar verkie-
zingsslogan uit 2010 - kansen zien, 
kansen grijpen en kansen realiseren - nog 
steeds actueel is.

    Onze lijsttrekker Mariëlle van Alphen was, 
samen met de andere lijsttrekkers, 
aanwezig op het eerste verkiezingsdebat 
in Liempde. Deze avond werd geleid door 
een enthousiaste Geert Hoes. Voor ons 
zijn er twee belangrijke onderwerpen uit 
die avond die we graag toelichten, 
namelijk woningbouw en duurzaamheid.

    Woningbouw in Liempde
De wethouder heeft een paar weken 
geleden voor de eerste keer bestuurlijk 
overleg gehad bij de provincie. Voor 
BALANS blijft dit onbegrijpelijk. Dit 
overleg had, in onze ogen, veel eerder 
plaats moeten vinden zodat er nu al werd 
gebouwd in Liempde. We herkennen ons 
in de tijdens de avond geuite opmerking 
vanuit het publiek, dat sinds de herin-
deling, ondanks Liempdse wethouders, er 
behalve het plan Witte School nagenoeg 
niets gebouwd is. Woningbouw is 
belangrijk in Boxtel en onze kernen 
Liempde en Lennisheuvel. Dit voor 
behoud van onderwijs, sport en vele 
andere sociale activiteiten, zodat je een 
fijne woonomgeving in stand houdt; 
kortom de leefbaarheid!

    Duurzaamheid
BALANS is zich er bewust van dat we 
zuinig om moeten gaan met ons klimaat. 
Ook voor onze kinderen en kleinkinderen 
moeten we een goede wereld achterlaten. 
Maar waar wij niet achterstaan, is waarom 
wij als gemeente Boxtel de kartrekker 
moeten zijn voor, bijna, geheel Nederland. 
Moeten wij het wiel uit gaan vinden en 

onze nek uitsteken door in 2030 kost wat 
kost energieneutraal te willen zijn? Of 
conform Nederlands beleid streven naar 
energieneutraal in 2050? Wij kiezen voor 
realistische betaalbare en haalbare doelen; 
ook gunstig voor de portemonnee van 
onze burgers!

    Biomassaplein
Het college wil op Vorst B een biomas-
saplein realiseren, eerst middels een proef 
en mogelijk daarna flink opschalen. Lenni-
sheuvel en de werkgevers, verenigt in 
SPIN, hebben terecht hun zorgen geuit. 
Tijdens de bijeenkomst in Lennisheuvel 
bleek de weerstand groot te zijn en blijven 
er nog veel vragen onbeantwoord. Voor 
ons reden om een initiatiefvoorstel in te 
dienen dat we als gemeenteraad alle 
informatie willen en het college een advies 
mee willen geven over het vervolg. 
Bovenstaande staat nog los van BALANS 
haar inhoudelijk mening over deze 
invulling van Vorst B, waarbij BALANS al 
wel op voorhand grote vraagtekens zet bij 
de veiligheid voor, en het woongenot van 
de inwoners van Lennisheuvel. Daarnaast 
blokkeert deze ontwikkeling ook 
mogelijke groei van Boxtelse bedrijven die 
duurzaam innovatief willen ondernemen 
met uitbreidingsplannen. Vorst B is het 
enige beschikbare stuk bedrijfsgrond dat 
de gemeente Boxtel nog beschikbaar 
heeft, naast een klein perceeltje in de 
spoorzone. Een goede toekomstige 
invulling van Vorst B is daarom cruciaal 
voor Boxtel, haar burgers en het bedrijfs-
leven!

    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!   

  Kandidatenlijst vastgesteld 
De algemene ledenvergadering heeft op 4 
januari de kandidatenlijst vastgesteld voor 
de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. 
Dave van de Ven en Eric van den Broek 
werden definitief gekozen tot lijsttrek-
kersduo, met Eric op de eerste plaats. Dave 
is software developer en Eric is wethouder. 
Raadslid Rinze van der Veen is medewerker 
gegevensbescherming en staat nummer 
drie op de lijst. Docent landbouw en 
biologie Frans Sannen is nummer vier. Op 
vijf staat Hamid Omair. Hij is applicatiebe-
heerder en actief in de Marokkaanse 
gemeenschap. Productiemedewerker Bert 
van Wordragen staat op nummer zes. De 
zittende raadsleden Marco Bressers en 
Marije van Kuijk doen een stapje terug en 
staan respectievelijk op plaats zeven en elf. 
Er staan in totaal veertig kandidaten op de 
lijst. Oude rot Willem van Meurs is lijst-
duwer.

   Speerpunten uit programma 
Boxtel sociaal
Regelingen voor arme kinderen verder 
uitbreiden. Meer mensen moeten in 
aanmerking komen voor minimarege-
lingen. Meer (kwetsbare) mensen moeten 
aan een baan geholpen worden. Sociale 
uitvoering van thuiszorg, jeugd- en 
ouderenzorg. Verbetering van de schuld-
dienstverlening.

   De SP streeft naar realisering van 
driehonderd sociale huurwoningen en 
enkele honderden betaalbare koopwo-
ningen in de komende vier jaar. Herin-
voering van de starterslening.

    Aantrekkelijker centrum en stimulering 
economie
Herinrichting centrum afronden, 
waaronder autoluwe Markt. Extra parkeer-
gelegenheid scheppen op binnenterrein 
gemeentehuis. Verfraaiing winkelstraten 
en aanloopstraten (met name Stations-

straat) naar het centrum. Gemeente blijft 
economie stimuleren, met aandacht voor 
kleine ondernemers en zzp’ers.

    Boxtel duurzaam
Inzetten op energiebesparing en duurzame 
energiebronnen zoals zonne- en 
windenergie. Geen boringen naar 
schaliegas in Boxtel. Meer duurzame 
bedrijven.

    Leefbare wijken
Gemeente blijft investeren in wijkverbe-
tering, met actieve inbreng en zeggen-
schap van bewoners. Zorgen voor 
voldoende speelplekken voor de jeugd. 
Effectievere aanpak van buurtoverlast.

    Het motto van deze verkiezingen is voor 
de SP: BOXTEL SOCIAAL, DUURZAAM 
EN ONDERNEMEND.

     SP wil weer wethouder leveren 
SP-wethouder Eric van den Broek wil 
terugkeren als wethouder. Van den Broek: 
“Ik heb in de afgelopen vier jaar zelf 
ervaren dat je met een wethouder in het 
college veel meer kunt bereiken dan in de 
oppositie. Je zit zelf aan de knoppen, kunt 
zaken op de agenda zetten, dingen 
aansturen en gemakkelijker zaken voor 
elkaar krijgen. Bovendien moet ik nog een 
paar klussen afmaken, zoals de verfraaiing 
van het centrum, de herinrichting van de 
Markt en de stimulering van de economie. 
Met een SP-wethouder in het college 
krijgen gewone mensen een stem in het 
bestuur van de gemeente. Ik heb er heel 
veel zin in om de komende vier jaar weer 
als wethouder aan de slag te gaan. Dat kan 
als we een goede verkiezingsuitslag 
behalen. Een stem op de SP is de grootste 
garantie dat Boxtel haar sociaal gezicht 
behoudt.”

  De kandidatenlijst en het programma zijn 
in te zien op www.boxtel.sp.nl   

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

    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

Bekendmakingen week 3 GEMEENTE INFO

Oud papier:
19-01 Tongeren,Nergena, Luissel 

e.o.
20-01 Selissenwal; alles binnen 

de straten 
Baandervrouwen laan, 
Baanderherenweg, Achter-
bergstraat en Bosscheweg

20-01 Den Berg

    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

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   

Aanvullingen week 2
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Boseind 10, uitbreiden hoofdgebouw met opslagruimte en machine-
kamer

Verleende omgevingsvergunningen
Munselse Hoeve 20, plaatsen terrasoverkapping

 Aangevraagde omgevingsvergunningen
Rechterstraat 3, Wijziging entreepui en realiseren gevelreclame
Munselse Hoeve 23, Bouwen woning
Beneluxlaan 24, Bouwen erker
Roderweg 7, Bouwen woning
Koningsvaren 22, Rooien 4 eikenbomen
Kerkheiseweg, t.h.v. Heidonk 23 en 25, Rooien 2 zomereiken
Rozengaard 8 en 71, Rooien 2 haagbeuken
Deken de Wijsstraat, Rooien haagbeuk
Barrierweg naast Eikendaal 2, Rooien 5 eiken

    Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Van Salmstraat 76, Realiseren overkapping opslag goederen

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevings-
vergunning
De Kleuskes, De Pauwkesstraat en Populierenlaan rooien 34 esdoorns 
en 43 zomereiken
Molenstraat 86, plaatsen dakkapel voorzijde woning

    Verleende omgevingsvergunning
Purcellstraat 44, rooien tamme kastanje uit voortuin
Kalksheuvel 26, rooien eik uit zijerf bij gemeentelijk monument

    Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning
Barrierweg (Concordiapark), Veranderen vloer, plaatsen naambordje 
en aankondigingsbord

Toestemming verleend uitweg:
Brederodeweg 10, Het maken van een uitweg   


