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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.

Wethouder in gesprek met Post NL over 
verdwijnen postbussen
SP-wethouder Eric van den Broek gaat met 
Post NL in gesprek om te voorkomen dat 
vijftien postbussen in Liempde en Boxtel 
opgeheven worden. Diverse politieke 
partijen, waaronder de SP, willen dat het 
college van burgemeester en wethouders 
zich inspant om het aantal bussen in Boxtel 
en Liempde op peil te houden. Van den 
Broek kwam graag aan het verzoek van de 
diverse politieke partijen tegemoet: 
“Destijds als raadslid heb ik in 2008 zelf 
nog actie gevoerd richting het toenmalige 
TNT. Toen was er al sprake van een 
drastische vermindering van het aantal 
brievenbussen in Boxtel. Ik heb het bedrijf 
toen al opgeroepen om deze voorzie-
ningen in de Boxtelse wijken te behouden, 
omdat ze belangrijk zijn voor de 
leefbaarheid. Ik kom dan ook graag 
tegemoet aan de oproep van de verschil-
lende partijen, die sluit aan bij eerdere 
oproepen uit de raad en bij de actie die wij 
als fractie destijds zelf hebben aange-
zwengeld.”

SP feliciteert Klimaatburgemeester Mark 
Buijs
Burgemeester Mark Buijs is onlangs 
benoemd tot tweede Kilmaatburgemeester 
van Nederland. Hij heeft zijn benoeming te 
danken aan zijn inspanningen tegen de 
komst van schaliegasboringen in Boxtel en 
wordt hiermee de tweede Klimaatburge-
meester van Nederland. Kort geleden werd 
de nieuwe burgemeester van Den Haag, 

Pauline Krikke, de eerste Klimaatburge-
meester van Nederland. De SP is 
voorstander van klimaatmaatregelen en 
een duurzame samenleving. Op initiatief 
van de SP-fractie (via een motie) heeft de 
gemeenteraad in 2013 Boxtel uitgeroepen 
tot eerste schaliegasvrije gemeente van 
Nederland. Uitgangspunt werd: nee tegen 
schaliegas, ja tegen duurzame energie. 
Dankzij een motie van Eric Smaling, 
Tweede Kamerlid voor de SP, is het winnen 
van schaliegas onlangs definitief verboden. 
Alleen als in de toekomst ooit de energie-
voorziening in het geding is, mag een 
regering dit onderwerp weer ter sprake 
brengen. SP-fractievoorzitter Dave van de 
Ven feliciteert de burgemeester met zijn 
benoeming: “De burgemeester heeft, 
samen met wethouder Van de Wiel, flinke 
inspanningen verricht om het schaliegas-
probleem onder de politieke en publieke 
aandacht te brengen en de boringen in 
Boxtel tegen te houden en verdient daarom 
deze benoeming.”

Maatwerkvoorziening hulp hij huishouden 
voor mantelzorgers
Met gecontracteerde aanbieders heeft de 
gemeente gesprekken gevoerd over deze 
extra hulp voor mantelzorgers. Dit heeft 
geleid tot een regelarme en gemakkelijk 
uitvoerbare regeling. De voorziening moet 
(dreigende) overbelasting van mantel-
zorgers voorkomen. Wethouder van den 
Broek: “Mantelzorgers vinden het niet 
meer dan normaal dat ze bij nacht en ontij 
klaar staan voor de ander, om onder-
steuning te bieden. Daarbij houden ze ook 
nog vaak hun eigen gezin draaiend. Ik ben 
blij dat we in de komende jaren mantel-
zorgers kunnen ontlasten met deze 
voorziening.” De regeling is tot stand 
gekomen in nauw overleg met de Klank-
bordgroep Mantelzorg en de 
WMO-adviesraad.

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

Rolstoelvriendelijk Liempde; boter bij de 
vis
Het burgerinitiatief Rolstolvriendelijk 
Liempde is een voorbeeld voor andere 
wijken om samen met de buurt de 
gemeente te overtuigen van noodzake-
lijke aanpassingen in de wijk. Met een 
zeer breed gedragen concreet plan toog 
Liempde naar de raadzaal en trof daar 
veel warme woorden aan. Wij juichen 
dergelijke goed uitgewerkte initiatieven 
toe en willen dan ook meteen de 
uitvoering concreet maken. Want met 
alleen maar warme woorden komen de 
hobbelige wegen niet vlak te liggen. Daar 
is arbeid en geld voor nodig. Beide hebben 
we voorgesteld in de raad, dus het aange-
boden uitgewerkte plan opnemen in de 
uitvoeringsplannen met het noodzakelijk 
budget. Hoe simpel kan het zijn. Echter de 
wethouder en de andere fracties hebben 
meer tijd nodig en het moet weer breder 
bekeken worden, met nog op te stellen 
ander beleid, en nog meer van die 
smoesjes. Jammer voor dit burgerinitiatief 
dat er niet meteen boter bij de vis kwam. 
We hopen dat een dergelijk handelen van 

de raad en college niet andere burgeriniti-
atieven demotiveert. BALANS zal zich 
blijven inzetten voor uitvoering van breed 
gedragen initiatieven vanuit onze burgers. 
De burger op 1!

Leerlingenvervoer
We hebben herhaaldelijk serieuze 
aandacht gevraagd om te zorgen voor 
een goed beleid ten aanzien van het 
leerlingenvervoer. De kinderen die niet 
zelfstandig naar school kunnen, hebben 
ook recht op een betrouwbaar en goed 
vervoer. Voor de desbetreffende ouders 
een hele zorg minder als dit ruim voor het 
nieuwe schooljaar begint, helder is. Ook 
adviezen vanuit een daarvoor speciaal 
opgerichte klankbordgroep, dienen bij te 
dragen aan een steeds betere regeling.

Woningbouw Liempde en Lennisheuvel
We hebben als gemeente een flinke 
ambitie om voldoende woningen te 
bouwen voor onze huidige en toekom-
stige inwoners. Voldoende woningen zijn 
noodzakelijk voor de leefbaarheid, en dat 
speelt met name voor onze kleine kernen. 
Om daar basisscholen en winkels te 
behouden, is aanwas van jeugd nodig. 
Ook voor de vele actieve verenigingen is 
het van belang dat ‘nieuwe inwoners’ een 
frisse kijk en actieve betrokkenheid 
leveren om in dienst van de gemeenschap 
te kunnen blijven bestaan. We hebben het 
college aangespoord om niet langer te 
blijven treuzelen en om de opgerichte 
klankbordgroepen serieus te betrekken bij 
planvorming. Allemaal met het doel dat er 
door bouwvakkers met stenen en specie 
prachtige huizen gebouwd gaan worden. 
Mooie woorden en prachtige beloftes 
moeten nu eindelijk eens concreet 
gemaakt worden.

Raadsleden: Wim van der Zanden
 Mariëlle van Alphen-Habraken
 Willy van Zuijlen
 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

Bekendmakingen week 15GEMEENTE INFO

Oud papier:
14-04 Klein Hoekje-Nieuwe Wijk
15-04 Selissenwal; alles binnen 

de straten Baandervrou-
wenlaan, Baanderheren-
weg, Achterbergstraat en 
Bosscheweg

15-04 Den Berg
18-04 Kerkeind

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: Maandag 17 april is het 
gemeentehuis gesloten

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Baandervrouwenlaan 38, vervangen garagedeur
De Donders links naast huisnummer 4, bouw woning
Esscheweg 9, rooien: 4 Amerikaanse eiken uit voor- en zijerf
Kleinderliempde 10, uitbreiden varkensbedrijf (bouwen)
Kruisbroeksestraat 12, vervangen erfafscheiding
Onrooi 13, vervangen deur en schrootjesplateau in zijgevel
Vaandelstraat 6, legaliseren tijdelijk bouwwerk

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsver-
gunning 
Burgakker naast Rechterstraat 20, plaatsen informatiewand langs gevel

Ontwerpbesluit te verlenen omgevingsvergunning
Baroniestraat 26, aanleggen nieuwe vloer met vloerverwarming in 
voormalig kerkgebouw

Verleende omgevingsvergunningen
Lennisheuvel 48-50, herinrichten pastorietuin/speeltuin: rooien bomen en 
aanleggen halfverharding
Tongeren 42, verbouwen en uitbreiden woning

Bestemmingsplan
Vooraankondiging bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 
(VLK), gemeente Boxtel

Kennisgeving dat de gemeente bezig is met het voorbereiden van een 
bestemmingsplan. Dit plan maakt de aanleg mogelijk van een nieuwe 
verbindingsweg tussen het bedrijventerrein Ladonk en de Kapelweg aan de 
westzijde van Boxtel.

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Liduinahof 35, veranderen verpleeghuis

Toestemming maken uitweg
Koningsvaren 10 en 12, maken uitweg op deze locatie 
Liempdseweg 4, maken uitweg op deze locatie

Besluit
Aanwijzen invorderingsambtenaren, vastgesteld besluit om gemeenteamb-
tenaren te belasten met de invordering van gemeentelijke belastingen.

Evenementenvergunningen
Koningsnacht- en dag, verleende vergunning voor dit evenement op en 
nabij de Markt op woensdag 26 april 2017 van 20.00 uur tot uiterlijk om 
01.00 uur en op donderdag 27 april 2017 van 11.00 tot 24.00 uur. 
Lekker Lennisheuvel, verleende vergunning voor dit culinair evenement in 
Natuurpark Boscheind op zondag 28 mei 2017 van 12.00 uur tot 18.00 
uur.
Oranjebraderie, verleende vergunning voor dit evenement in het centrum 
van Boxtel op zondag 30 april 2017 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke 
vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastge-
steld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de 
e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app ‘Over 
uw buurt’.

Aanvulling bekendmakingen week 14
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Albinonistraat naast huisnummer 86, rooien: 1 es uit groenstrook
Mozartlaan hoek Chopinstraat naast huisnummer 2, rooien: 1 els uit 
groenstrook
Raadhuisplein 8, vervangen dakpannen
Hoek Smidsepad-Keefheuvel, kandelaberen 1 plataan midden in gazon
Zusterspad ter hoogte van Mgr. Bekkersstraat 16 t/m 80, herinrichten 
terrein en aanleggen parkeerplaatsen

Ingetrokken aangevraagde omgevingsvergunning
Vorsenpoel 77, realiseren dakopbouw

Bestemmingsplan
De Vorst 15, met dit vastgesteld wijzigingsplan wordt de bestemming 
‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ omgezet naar een bestemming ‘Wonen’.


