
 

 

 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen verkeerssituatie Mijlstraat Lennisheuvel, 
 
Datum: 12 september 2022 
 
 
Geacht College, 
 

Met spoed hadden we graag dat deze schriftelijke vragen voor 19 september worden behandeld.  
We hebben gehoord dat de Mijlstraat in Lennisheuvel, zonder de bewoners op een fatsoenlijke manier 
te betrekken, verkeerskundig wordt veranderd. Met deze veranderingen wordt aangevangen op 19 
september. 

Ons is ter oren gekomen dat er overleg is geweest. Daaruit is een plan gekomen die om redenen niet 
door is gegaan. Daarna is er door de planmakers een 2e plan uitgewerkt dat wel is voorgelegd aan de 
werkgroep maar niet aan de bewoners van Lennisheuvel. 
Op een vraag van een inwoner van Lennisheuvel aan de gemeente Boxtel waarom men nog niets 
gehoord had van het 2e plan werd met verbazing gereageerd. Vervolgens hebben bewoners afgelopen 

vrijdagochtend een brief in de bus gekregen waarin gemeld wordt dat men op 19 september gaat 
beginnen. Dat kwam een aantal bewoners zeer koud op hun dak vandaar dat ze ons benaderd hebben. 
Bewoners en aanliggende bedrijven hebben via via te horen gekregen hoe de Mijlstraat er in de 
toekomst uit komt te zien en maken zich hier grote zorgen om. Enerzijds om de veiligheid van alle 
gebruikers van de Mijlstraat en anderzijds om het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. 

Bewoners en bedrijven hebben zelf een plan wat de gemeente BIJNA NIETS zou kosten. 
 
Daarom hebben we 1 dringend verzoek en vervolgens 1 vraag: 

1. Een dringend verzoek om meteen de werkzaamheden die gepland staan op 19 september 2022 
stop te zetten. 

2. Er is klaarblijkelijk geen duidelijke uitleg geweest naar deze bewoners en bedrijven over de 
uitvoering en ook niet  in overeenstemming met deze bewoners en bedrijven uit Lennisheuvel. 
Gaat u, na het stopzetten van de opdracht om de Mijlstraat aan te pakken, zsm in overleg met 
deze bewoners en bedrijven om hun plan aan te horen? Om daarna een gedragen plan aan de 

bewoners en bedrijven van Lennisheuvel voor te leggen? 
 
BALANS hecht aan burgerparticipatie en een goede samenwerking tussen gemeente, inwoners en 
bedrijven. Het merendeel van de bewoners en bedrijven in Lennisheuvel zijn niet gekend in de 
verkeersoplossingen. Wij zijn van mening dat een oplossing voor de uitdagingen in de Mijlstraat, en 
uiteindelijk daarmee ook voor heel Lennisheuvel, structureel opgelost kunnen worden door te luisteren 
en daarna pas te handelen. 
 
Overigens zien wij veel gelijkenissen met het handelen in de Dorpsstraat in Esch. 
 

Wij vernemen graag van u.  
 
Hoogachtend, 
 
Fractie BALANS 
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