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Thema  1. Besturen doe je samen 
Niet tegenwerken, maar samenwerken! 

 

BALANS wil weer terug naar de inhoud, waarom zit het gemeentebestuur er 
eigenlijk? 
 
Geen democratisch theater en vervreemding tussen maatschappij en politiek, maar 
een bestuur gebaseerd op de gedachte “de bedoeling is belangrijker dan de regel”. 
 
Themamakelaars zullen de menselijke maat in het bestuur brengen en vormen de 
schakel tussen de inwoners, groeperingen en het bestuur. 
 
We blijven continu in gesprek om te toetsen of het beleid en uitvoering daarvan het 
gewenste effect hebben, zodat er kan worden gestuurd op resultaat. 
 
Daadkracht. Een bestuur dat noodzakelijke veranderingen effectief uitvoert en 
minder risicomijdend opereert. Van “het kan niet” naar “het kan wel als”, dat 
verstaan wij onder Meewerkend Boxtel. 
 
Door conservatief beleid op cruciale thema’s is de ontwikkeling van de gemeente 
stilgevallen, worden mogelijkheden ontnomen en loopt de gemeente inkomsten mis: 

• De noodzakelijke woningbouw is nog niet voor 1/3 ingevuld met als gevolg: 
extreme woningnood, exorbitante huizenprijzen en misgelopen inkomsten. 

• Nieuwe bedrijvigheid beperken tot het exclusieve segment “Greentech”, 
waardoor lokale bedrijven moeten uitwijken naar andere gemeenten en de 
gemeente inkomsten misloopt. 

 
Geen persoonlijke prestige projecten of slechte plannen. Beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald. Geld dat vrijkomt, wordt gebruikt om de gemeente weer 
financieel gezond te maken en sociale ondersteuning te kunnen bekostigen. 
 
Boxtel zit in financieel zwaar weer en financieel toezicht van de Provincie dreigt. 
Ondanks meerdere waarschuwingen is het probleem niet serieus genomen. 
 
Niet zomaar de OZB drastisch verhogen maar, plannen en projecten opnieuw 
beoordelen op toegevoegde waarde en eventueel doorstrepen. Hiermee kan geld 
vrijgemaakt worden voor het sociale gezicht van Boxtel. 
 
De tering moet naar de nering gezet worden, we moeten de broekriem aanhalen en 
onze uitgaven aanpassen aan onze inkomsten. Er moet meer realiteitszin komen en 
er is simpelweg géén geld voor nieuwe kostbare plannen. 

 
Leuker kunnen we het helaas niet maken! 

 

 


