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U kunt nog stemmen tot 21.00 uur
De stembureaus zijn vandaag nog open 
tot 21.00 uur. U kunt dus nog gaan 
stemmen als u dat nog niet gedaan heeft. 
In de laatste twee weken hebben 
SP-vrijwilligers bij duizenden mensen in 
verschillende wijken aangebeld, een 
praatje gemaakt en een folder afgegeven. 
Ook zijn nog 800 Ouderenkranten 
verspreid. De campagne is vanmorgen 
afgerond met het verspreiden van 1000 
laatste dagkaarten bij het station. We 
hopen op een goede uitslag en de vorming 
van een centrum-linkse regering.

Wethouder lanceert Werkgroep Senioren
Onlangs lanceerde SP-wethouder Eric van 
den Broek samen met ouderenorgani-
saties een Werkgroep Senioren. Deze gaat 
de komende tijd aan de slag met inbreng 
vanuit ouderen die de wethouder 
afgelopen maanden ophaalde uit het 
overleg met belangenorganisaties, advies-
raden, een peiling via de MooiBoxtel-
Krant, huiskamerbijeenkomsten, 
cliëntdagen en individuele persoonlijke 
contacten. Dit moet leiden tot een 
Actieplan voor Boxtelse Senioren. Eric van 
den Broek: “Het moet geen praatclub 
worden, maar een club van doeners en 
concrete actie. Er is budget en er zijn 
ideeën. Dat biedt nu handelingsper-
spectief en hopelijk kunnen we er een 
concreet en motiverend initiatief van 
maken. Een goed voorbeeld van 
Meewerkend Boxtel en een nieuwe vorm 
van burgerparticipatie.”

Vechtscheidingen belangrijk onderdeel 
jeugdhulpverlening
Kinderen die de dupe zijn van vechtschei-
dingen krijgen in Boxtel op een laagdrem-
pelige manier toegang tot de 
jeugdhulpverlening. Deze extra aandacht 
voor deze kwetsbare groep kinderen is 
het gevolg van een eerdere SP-motie die 
unaniem gesteund werd door de gemeen-
teraad. SP-raadslid Marije van Kuijk toont 

zich tevreden met de gepresenteerde 
aanpak: “Jaarlijks komen er zo’n 5500 
nieuwe kinderen bij die ernstig last onder-
vinden van een vechtscheiding, terwijl 
geen enkel kind belast zou mogen worden 
met de problemen van hun ouders. Ik ben 
blij dat deze problemen in Boxtel 
onderkend worden en dat er speciale 
aandacht georganiseerd wordt.”

Wethouder reikt Keurmerk Veilig Onder-
nemen uit
Onlangs reikte wethouder Eric van den 
Broek het Keurmerk Veilig Ondernemen 
Basis Samenwerken uit aan parkmanager 
Angelien van der Zanden namens de 
werkgroep KVO Ladonk. In deze 
werkgroep zijn behalve de ondernemers 
ook de politie, brandweer en gemeente 
vertegenwoordigd. Het keurmerk is een 
waardering voor de samenwerking om de 
veiligheid te verbeteren door middel van 
afspraken om overlast, criminaliteit en 
onderhoud en beheer aan te pakken. De 
wethouder complimenteerde onderne-
mersvereniging SPIN met het behaalde 
resultaat en sprak van een uitstekende en 
constructieve samenwerking met de 
gemeente.

Werken aan duurzame bedrijventerreinen
Afgelopen jaren hebben ondernemersver-
eniging SPIN, de Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij (BOM) en de gemeente 
gewerkt aan de herstructurering van de 
bedrijventerreinen in Boxtel. Wethouder 
Eric van den Broek: “Er is een nieuw 
herstructureringsfonds in het leven 
geroepen waarin duurzaam ondernemen 
centraal staat. Steeds meer ondernemers 
vinden dat belangrijk. De gemeente blijft 
initiatieven ondersteunen om bedrijven-
terreinen toekomstbestendig te houden 
en verder te ontwikkelen.”

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

Jeugdhulp en noodzakelijke woonvormen
BALANS vindt het positief dat het college 
locale zorgaanbieders meer kansen gaat 
bieden, waardoor er lokaal meer maatwerk 
en specialistische ambulante hulp komt. 
Ook dat er meer aandacht komt voor 
preventieve/vroege signalering en dat 
extra ingezet wordt om de ontstane wacht-
lijsten weg te werken. Prima. De jeugd is 
immers onze toekomst en daarin moeten 
we ruimhartig investeren.
Bij het faciliteren, bijvoorbeeld bij het mede 
mogelijk maken van realiseren van 
geschikte (tijdelijke) woonvormen voor 
onze jeugd, merkt BALANS een zeer terug-
houdende opstelling van het college, 
waarbij zelfs als argument door de porte-
feuillehouder wordt aangevoerd dat er dan 
mogelijk Wmo-budget wordt wegge-
nomen ten nadele van de huidige 
Wmo-gebruikers!
BALANS vindt deze redenering ‘minder 
passend’ en zet hierbij vraagtekens.

Kansen voor lokale bedrijven
BALANS vindt de toezegging van het 
college om de nieuw gevormde ‘Keistam-
perscombinatie’ in de gelegenheid te 
stellen om in te schrijven voor de 
werkzaamheden aan de Markt een 

duidelijk signaal. Na jarenlange pogingen 
van BALANS om meer aandacht en kansen 
voor lokale ondernemers te verkrijgen, is 
het ijs nu gebroken. Chapeau!
Positief nieuws voor al onze plaatselijke 
bedrijven, welke - naast hun alom bekende 
deskundigheid en jarenlange vrijgevigheid 
bij diverse verenigingen - nu erkenning 
krijgen. Dit verdienen ze en geeft een flinke 
boost voor het Boxtelse bedrijfsleven. We 
rekenen op een vliegwieleffect.

Dubieuze procesgang Greendeal Heren-
boeren
Na de nodige schermutselingen is vorige 
week de Greendeal Herenboeren namens 
de gemeente Boxtel door de portefeuille-
houder ondertekend. Hierbij is onder 
andere afgesproken dat er binnen drie 
maanden - begin juni - een uitgewerkt 
procesplan op tafel ligt. Omwille van de 
tijd moest hiervoor zelfs een college-
voorstel te elfder ure aan de raadsagenda 
van 21 februari worden toegevoegd om 
het college te machtigen - lees de gemeen-
teraad buitenspel te zetten - om een 
overeenkomst tussen het rijk, provincie en 
gemeente op 9 maart te ondertekenen. De 
raad werd zonder iets van inhoud om een 
vrijbrief gevraagd. Vermeldenswaardig 
hierbij is, dat - na doorvragen tijdens de 
raadsvergadering - de portefeuillehouder 
uiteindelijk moest erkennen dat de afspraak 
hiervoor (met het oog op de landelijke 
kamerverkiezingen) al op 16 januari (!) was 
gemaakt. Nu er nog tot begin juni tijd is, is 
de reden van het buitenspel zetten van de 
raad nog dubieuzer. De gevolgde 
procesgang verdient ons inziens beslist niet 
de schoonheidsprijs.

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!

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

Nu €500 korting
op het uitgebreide actiepakket:

KLEUR + AANDRIJVING 
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vraag naar de voorwaarden
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LENTEACTIE

Vervang uw garagedeur!

Daasdreef 1, 5298 MK Liempde
Telefoon 0411 - 63 25 41

Van de Wetering zonwering | Daasdreef 1, 5298 MK Liempde
T. 0411 - 63 25 41 | www.vandeweteringzonwering.nl

Openingstijden: Zaterdag 10.00 - 16.00 uur | Overige dagen op afspraak
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Oud papier: 
17-03 Tongeren,Nergena, Luissel

e.o.
17-03 Klein Hoekje - Nieuwe

Wijk 
18-03 Selissenwal; alles binnen

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

18-03 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 
vrijdag: 12.30-15.00 uur, zater-
dag 10.00-16.00 uur

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Esschebaan naast huisnummer 3 rooien: 1 eik
Helstraat ongenummerd renoveren / veranderen veldschuur
Kalksheuvel 29 verbouwen en uitbreiden woning
Kerkstraat 10 vervangen en vergroten dakkapel achterdakvlak woning
Koningsvaren 10 en 12 bouwen twee-onder-een-kap woning
Molengraafseweg naast huisnummer 3 bouw woning
Velderseweg 10 aanleggen buitenbak in weiland
De Voerman 6 wijzigen gevelopeningen achtergevel woning
Project omgevingsvergunningvrij 
Esschebaan 21 rooien: diverse bomen en houtopstanden
De Voerman 6 wijzigen gevelopeningen achtergevel woning
De Volder 67 plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 
Verleende omgevingsvergunningen
Beukendreef 2a in gebruik nemen bijgebouw als Bed & Breakfast
Halderheiweg 2a realiseren houten bijgebouw als garage/berging
Industrieweg 5 en 5a aanpassen voorgevel bedrijfspand
Lennisheuvel 19 plaatsen carport
Lijndakker 6 vervangen en veranderen kozijnen en gevelplaten op de zolder-
verdieping
Oude Dijk 19 rooien: 8 esdoorns uit achtertuin
Raadhuisplein 4 realiseren overkapping aan voorzijde. Dit in afwijking van de 
eerder verleende omgevingsvergunning.
Schouwrooij ter hoogte van huisnummer 27 rooien: 1 es
Evenementenvergunningen
Bijen- en plantenmarkt: verleende vergunning voor dit evenement in en 
rondom Park Molenwijk nabij Bijenhal ‘t Raadhuis op zondag 23 april 2017 
vanaf 10.00 tot 15.00 uur.
Boer zoekt Band: verleende vergunning voor dit evenement bij café d’n Boer 
op zaterdag 13 mei 2017 van 17.00 tot 24.00 uur en op zondag 14 mei 
2017 van 14.00 tot 22.00 uur.
Koningsdag en Dodenherdenking in Liempde: verleende vergunning voor 
Koningsdag op 27 april 2017 vanaf 11.00 tot 16.00 uur en voor Dodenher-
denking op donderdag 4 mei 2017 vanaf 19.00 tot 21.00 uur in het Concor-
diapark.
Muziekstraatje: verleende vergunning voor dit evenement in de Rechterstraat 
en Stationsstraat op zondag 21 mei 2017 vanaf 12.00 uur tot 19.00 uur.
Verkeersbesluit
Tijdelijke verkeersmaatregelen Boeremert Liemt op maandag 17 april


