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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-
zingslogan uit 2010 - kansen zien, kansen 
grijpen en kansen realiseren - nog steeds 
actueel is.

    Nieuwe parkeerbeleid: een stap 
voorwaarts!
Burgers hebben terecht flink geageerd 
tegen de parkeerplannen van het college 
en aangeboden om met het college een 
beter plan te maken voor Centrum en 
Breukelen. Afgelopen week kwam het 
nieuwe voorstel in de gemeenteraad en wij 
hebben onze waardering uitgesproken 
voor het feit dat raad en college terug-
komen op eerder genomen besluiten. De 
actualiteit verplicht dat soms. Het nieuwe 
voorstel gaat uit van veel meer gratis 
gastvrij blauw parkeren, met ontheffing 
voor de bewoners, en dat is een flinke stap 
voorwaarts. Toch vinden wij dat het nieuwe 
parkeerbeleid niet ver genoeg gaat; het 
gebied rond de Markt en het parkeer-
terrein Zwaanse Brug blijft betaald 
parkeren. Wij vinden dat alle parkeer-
meters uit Boxtel moeten verdwijnen en 
daarom stemden we tegen het voorstel. 
Helaas waren we de enigen. Er zijn politieke 
partijen die ook vinden dat het betaald 
parkeren moet stoppen, maar die, nu het 
nieuwe parkeerbeleid vastgesteld werd, 
toch akkoord gaan met het behoud van de 
parkeermeters. Wat ons betreft niet geloof-
waardig!

    Onafhankelijke(?) voorzitter Klankbord-
groep PHS
Er wordt in Boxtel veel gesproken over 
verkeer in relatie met Programma Hoogfre-
quent Spoor (PHS). En terecht, want de 
gevolgen van de sluiting van de dubbele 
overweg zijn enorm en zullen merkbaar 

zijn in geheel Boxtel. Deze zorg, in combi-
natie met het ontbreken van een integrale 
verkeersvisie, is ook aan de gemeenteraad 
middels een brief kenbaar gemaakt door 
de Klankbordgroep PHS, bestaande uit 
betrokken burgers die vanuit hun kennis en 
expertise vrijwillig hun advies geven. De 
onafhankelijk voorzitter heeft deze brief 
aan de raad gericht. Wij hebben een reactie 
gemaild aan de onafhankelijk voorzitter, 
met het verzoek om onze reactie te 
verspreiden aan de leden van de Klank-
bordgroep. Ondanks diverse telefoontjes 
en sms-jes, bleef het stil vanuit de onafhan-
kelijk voorzitter. Na tien dagen kwam er 
eindelijk een reactie. De onafhankelijk 
voorzitter mailde dat hij ons verzoek - na 
enige ruggespraak bij de gemeente Boxtel 
-neergelegd heeft en tot op heden is onze 
mail voor de leden van de klankbordgroep 
niet doorgestuurd. Bij ons rijst dan de vraag 
of de onafhankelijk voorzitter wel echt 
onafhankelijk is of geldt hier ‘wiens brood 
men eet, diens woord men spreekt’. Infor-
matie voor de klankbordgroepleden wordt 
blijkbaar selectief doorgestuurd. Dat lijkt 
ons geen fijn gevoel voor de leden van de 
klankbordgroep. Met die wetenschap zou 
je er als lid van de klankbordgroep zomaar 
de brui aan kunnen geven. Een college dat 
informatie achterhoudt voor hun betrokken 
burgers, en daarmee poogt een eerder 
PHS-besluit overeind te houden, keuren 
wij af! Volgens ons gaat het genomen 
PHS-besluit op de schop, simpelweg omdat 
de verkeersgevolgen van de verkeerde 
keuze duidelijk beginnen te worden voor 
geheel Boxtel. Net zoals bij parkeren zal er 
dan een beter voorstel komen!

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

 Parkeerprobleem BOC moet opgelost 
worden
SP-raadslid Marco Bressers heeft in een 
brief aan het college van B & W vragen 
gesteld over de parkeerproblemen 
waarmee voetbalvereniging Boxtel (BOC) 
te kampen heeft. BOC wil uitbreiding van 
de parkeermogelijkheden. Wijkbewoners 
hebben dit al eens aangekaart bij de 
gemeente omdat veel auto’s in de 
woonwijk geparkeerd worden, hetgeen 
overlast veroorzaakt. Onlangs had de SP 
hierover overleg met de vereniging. Met 
name op de wedstrijddagen zaterdag en 
zondag wordt het sportpark druk bezocht 
en parkeren bezoekers hun auto’s her en 
der in de wijk en in veel gevallen ook half 
op de stoep in doorgaande straten. Ook 
op drukke trainingsavonden begint het 
parkeerprobleem al groter te worden. 
Daardoor wordt het verkeer onveiliger en 
kunnen bewoners steeds moeilijker hun 
eigen auto’s parkeren.

    Deze situatie leidt zowel bij bewoners als 
bezoekers herhaaldelijk tot onderlinge 
irritaties. Boxtel is een groeiende 
vereniging en de verwachting is dat de 
parkeerdruk en de problemen in de 
toekomst groter zullen worden. 
SP-raadslid Marco Bressers: “De SP is van 
mening dat de signalen van bewoners en 
BOC serieus genomen dienen te worden 
en dat er een oplossing moet komen. 
Daarom heb ik B & W gevraagd of er 
mogelijkheden zijn om het parkeerterrein 
bij Boxtel op te knappen en uit te breiden. 
Tevens wil ik weten of het grasveldje langs 
het huidige parkeerterrein bij dit terrein 
getrokken kan worden.”

    Motie SP medicinale cannabis aange-
nomen
Het college van B & W gaat een brief 
sturen aan het Kabinet en de Tweede 
Kamer waarin deze worden opgeroepen 
om te komen tot legalisering van de thuis-
teelt van medicinale cannabis onder 
bepaalde voorwaarden. De aangenomen 
motie van de SP-fractie riep het college 
daartoe op. SP-raadslid Marco Bressers 
hoopt dat patiënten in de toekomst veilig, 
legaal en goedkoop gebruik kunnen 
maken van dit effectieve pijnbestrij-
dingsmedicijn. Omdat het nu duur is en 
de zorgverzekeraars deze kosten niet 
vergoeden, blijven veel patiënten 
verstoken van deze werkbare stof en 
lijden onnodig pijn. Dit is voor de SP 
onaanvaardbaar.

    Feestelijke bijeenkomst vrijwilligers
Op 15 juni is de spiegeltent van Stapelen 
gedurende één middag dé ontmoe-
tingsplek voor zo’n 200 vrijwilligers. 
Vrijwilligerssteunpunt Boxtel en een initia-
tiefgroep van vrijwilligers hebben met 
medewerking van de gemeente de 
handen ineen geslagen. De bijeenkomst is 
bedoeld om vrijwilligers waardering te 
geven en hen mee te laten praten bij de 
vernieuwing van het vrijwilligersbeleid. 
SP-wethouder Eric van den Broek: “Er 
komt een spreker, er is cabaret en vooral 
ook gezelligheid. Vooral dat laatste is 
belangrijk, want wat doen deze mensen 
veel! Juist deze groep nemen we graag 
mee om samen te werken aan het vrijwil-
ligersbeleid van de toekomst. Wie kunnen 
hier beter een bijdrage aan leveren dan de 
vrijwilligers zelf? Ik verwacht dat er veel 
concrete initiatieven uit voort komen.”   
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 Bekendmakingen week 23 GEMEENTE INFO

Oud papier:
09-06 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
10-06 Selissenwal; alles binnen 

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

10-06 Munsel + deel Centrum-
Breukelen

10-06 Deel Oost tussen B
rederodeweg / Hoog-
heem/en Dr. de Brouwer-
laan/Robert Schumanlaan 
+ In Goede Aarde

13-06 Lennisheuvel

    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
Oude Kerkstraat tussen de Sint Petrusbasiliek en de Protestantse kerk, 
rooien: 1 paardenkastanje
Rechterstraat 11, vervangen linker raam door een deur

    Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevings-
vergunningen
Markt 25, (her)bouw pand voor horecadoeleinden

    Verleende omgevingsvergunningen
Baroniestraat 26, aanleggen nieuwe vloer met vloerverwarming in 
voormalig kerkgebouw
Mijlstraat 127, bouw afdak en legaliseren duiker ter hoogte van 
Mijlstraat 127
Stapelen 1, plaatsen spiegeltent van 26 mei t/m 26 juni 2017 en 
plaatsen 16 kunstwerken van 25 mei t/m 29 september 2017 in het 
park

    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 vastgesteld? 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’.  

Aanvullingen week 22

     Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevings-
vergunningen
Stationsstraat 67, plaatsen reclamebord aan gevel

   Verleende omgevingsvergunningen
Clarissenstraat 22, isoleren dak, renoveren dakkapel en plaatsen 
dakraam


