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Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding
Vol trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma 2018-2022 met als titel
Duidelijk Daadkrachtig Toekomstgericht.
De afgelopen vier jaar hebben wij ons met hart en ziel ingezet als oppositiepartij in de gemeente Boxtel.
Steeds hebben we voorstellen vanuit het college beoordeeld op de impact voor onze burgers, zowel voor
nu als voor de lange termijn.
We hebben helaas gezien dat de vaart die er in 2010-2014 ingebracht is in een aantal cruciale dossiers
voor onze gemeente, weer weggevloeid is; vele dossiers zijn niet verder gekomen, met als meest
schrijnende voorbeeld de niet gerealiseerde noodzakelijke woningen. Ook het sociaal beleid heeft niet
de noodzakelijke impuls gekregen die de doelgroep meer dan verdiend heeft en ook keihard nodig heeft.
Wel is er door het college veel voor Sinterklaas gespeeld om burgers te vriend te houden. Vele miljoenen
zijn er verloren gegaan aan prestigeprojecten met als meest sprekende voorbeelden de invulling van De
Kleine Aarde en het weggeven van de bedrijfsgrond voor het Biomassaplein. Opvallend in deze
bestuursperiode is ook dat steeds meer burgers zich niet serieus genomen voelen door dit college. Ze
zijn teleurgesteld, omdat er geen serieuze reactie op hun input volgt en daardoor haken ze af bij diverse
werkgroepen en klankbordgroepen. Verder betreuren wij het dat Boxtel nog niet lijkt te beseffen dat we
aan de vooravond staan van een historische vergissing, door onze gemeente in tweeën te hakken door
de gemaakte afspraken met de provincie, het rijk en ProRail. Deze verkeerde keuze leidt overal in Boxtel
tot filevorming en verkeerschaos, maar ook komen de aanrijtijden van hulpdiensten in gevaar. We
beseffen hoe belangrijk het is dat elke seconde die hulpdiensten er langer over doen om een slachtoffer
te bereiken, levensbepalend is. We pleiten ervoor om het gesprek met de contractpartners te openen en
dan toekomstbestendige verkeersoplossingen als basis te kiezen voor de oplossing van de nieuw te
maken afspraken, inclusief een autotunnel bij de dubbele overweg. Zoals u van ons gewend bent blijven
wij ook op uw centen letten, zijn we tegen geldverspilling en gaan we zuinig met de beschikbare
middelen om. Wij hebben een hekel aan verhoging van de gemeentelijke belastingen en kiezen er dan
liever voor om de tering naar de nering te zetten. Kortom we hebben een duidelijke mening gebaseerd
op een integrale visie (toekomstgericht) en willen dat ook daadkrachtig uitvoeren!
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Zoals u al jaren van ons gewend bent, zijn en blijven we altijd goed voorbereid en inhoudelijk sterk. We
weten waar we over praten, met een duidelijke visie op onze gemeente met haar waardevolle
karakteristieke kerkdorpen Liempde en Lennisheuvel. En we zijn bereid om daadkrachtig samen met
onze burgers de handen uit de mouwen te steken, om ook echt het verschil te maken. Waarom moeilijk
doen als het ook samen kan!
Met ruime steun vanuit de bevolking op 21 maart gaat ons dat lukken. Maar BALANS in Boxtel,
Liempde en Lennisheuvel komt er niet vanzelf, dus pak uw kans - stem BALANS.
Leeswijzer
Ons verkiezingsprogramma hebben wij voor eenieder toegankelijk gemaakt:
Highlights: Een versie van ons programma, waarin heel kort de hoofdzaken beschreven zijn.
Samenvatting: Een versie van ons programma met iets meer diepgang, maar nog steeds weet u snel waar
BALANS voor staat.
Uitwerking: En dan uiteraard de uitgebreide versie van ons programma. We gaan dieper in op onze
standpunten en deze worden duidelijk en gemotiveerd toegelicht.
Hieronder vindt u een foto van de eerste 10 kandidaten van onze lijst.
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Visie
BALANS wil ervoor zorgen dat we als inwoners van Boxtel op korte én op lange termijn prettig kunnen
wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Het belang van Lennisheuvel, Liempde en Boxtel gaat
dan voor het winnen van het politieke debat in het gemeentehuis. Wij vinden dan ook dat er de
afgelopen periode niet genoeg verbeteringen of ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Duidelijkheid en
daadkracht zijn hiervoor nodig. Samen met u gaan we dat de komende regeerperiode waarmaken.
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Samenvatting
Samen-leven
Samen prettig leven kost moeite, om dit te bereiken zal iedereen mee moeten doen. Wij willen als
BALANS hier veel energie in steken, zodat iedereen ook mee kán doen. Hierbij is de bedoeling is
belangrijker dan de formele regels, denk hierbij aan een ruimhartiger WMO- en mantelzorgbeleid !
Werk is, naast economisch, belangrijk voor ieders eigenwaarde. wij willen hier dan ook volle
aandacht voor, samen met de Boxtelse ondernemers. Jongeren willen we meer actief betrekken;
senioren willen tot op late leeftijd gezamenlijk “zelf”redzaam en actief in de maatschappij staan.
Cultuur en evenementen; dé mogelijkheid om plezier, saamhorigheid en economie samen te laten
gaan.
















Gelden voor WMO- en jeugdbeleid ruimhartiger besteden aan WMO-behoeften en niet naar
algemene middelen; WMO-zorg als gemeente zelf inkopen.
Structurele begeleiding door 1 vast persoon bij maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld
schuldhulpverlening).
Mantelzorg-mogelijkheden verruimen en mantelzorgers ondersteunen.
Aantallen statushouders volledig invullen (voldoen aan taakstelling) en hen helpen bij integratie
(bijvoorbeeld stage).
Jongeren actief betrekken bij politiek en maatschappij.
Plezierig en veilig uitgaanscentrum door voldoende “blauw” maar ook techniek als
cameratoezicht.
Eenzaamheid bestrijden door ontmoetingsplaatsen, netwerken creëren.
De jeugdhulpverlening (denk aan kinderen met een “rugzakje”) makkelijker toegankelijk maken en
wachttijden verkorten; dit voorkomt veel familieleed en schrijnende situaties.
Zelfredzaamheid senioren stimuleren en mogelijk maken door zorgsteunpunten in de wijk,
toepassen nieuwe technieken, Loket Wegwijs dat thuis komt, Liduina handhaven in de huidige
vorm, mogelijkheden voor mantelzorgwoningen verruimen, openbaar vervoer behouden maar
ook de trottoirs weer begaanbaar maken.
Inzetten op werkgelegenheid: samenwerken met de (Boxtelse) ondernemers (deze ook de ruimte
geven bij uitbreiding), ondersteunen om- en bijscholing, faciliteren inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt (WSD, Het Goed en andere Boxtelse bedrijven die zich hier voor
inzetten).
Cultuur stimuleren door maximaal gebruik te maken van onze gemeenschapshuizen als
bijvoorbeeld De Rots, Podium Boxtel, De Serenade, Kloosterhof,
de Walnoot, Orion etc.
Evenementen dragen bij aan saamhorigheid; evenementen en
activiteiten (o.a. schaatsbaan in de winter) op de Markt en
bijvoorbeeld Landgoed Velder faciliteren, met professionele
ondersteuning vanuit de gemeente, waarbij meer mogelijkheden
ontstaan.
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Plezierig wonen
Het centrale thema is woongenot; een vertrouwde en veilige woonomgeving waar je je thuis voelt.
Iedereen in Boxtel moet prettig kunnen wonen in een betaalbare (levensloopbestendige) woning
voor nu en in de toekomst.
Voorzieningen zoals de school, speeltuin, sportclubs en het wijkontmoetings-centrum in directe
omgeving. Kortom woongenot en sociale veiligheid!
Het centrum behoeft aandacht; compacter kan de kwaliteit verhogen waarbij we gastvrijheid niet uit
het oog mogen verliezen. We hebben in Boxtel een prachtig aanbod aan onderwijs: lager onderwijs,
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Laten we er zuinig op zijn.
Ook sportclubs zijn ruim vertegenwoordigd; wij zien sport als een integraal onderdeel van de
samenleving: plezier en ontspanning, gezondheid en sociale binding.
















Woningen, zowel huur- als koopwoningen (tot 2025 in Boxtel 1.450 woningen!), bouwen in de
uitbreidingsplannen Selissen, Lennisheuvel Zuid en hoek Roderweg-Hamsestraat.
Inbreiding zoeken op plaatsen waar bedrijven nu in de woonwijken zitten en naar bijvoorbeeld
Daasdonk of Ladonk kunnen verhuizen maar ook op de Kleine Aarde (sociale huurwoningen).
Met name in Liempde en Lennisheuvel voldoende betaalbare woningen voor jonge gezinnen; een
belangrijke schakel voor duurzame leefbaarheid en in standhouden van de basisscholen.
Winkelaanbod en verenigingsleven in Liempde behouden.
De mogelijkheden op Stapelen benutten zonder het unieke van het kasteel, het park en het
woongenot van de directe omgeving te verliezen.
Geen nieuwe overlast creëren: het beoogde Biomassaplein kan, door de dominante zuidwestelijke
windrichting, substantiële geuroverlast veroorzaken in Boxtel Oost, Boxtel centrum en in Liempde.
Particulier initiatief stimuleren, denk aan CPO, mantelzorg, woningen gecombineerd met
specifieke zorg, maar ook concepten als Tiny Houses.
Wanneer nodig maximale flexibiliteit gebruiken bij bestemmingsplannen om zo plannen snel te
kunnen realiseren of weer vlot te trekken.
Veiligheid door meer "blauw" op straat, cameratoezicht maar ook nieuwe technologieën
gebruiken.
Hulpdiensten op sterkte (brandweer) en tijdig overal kunnen komen: autotunnel ter plaatse van
de dubbele overweg is daarin een must!
Onderwijskwaliteit behouden (ook Helicon en St. Lucas), ook voor volwassenen.
Lagere scholen daar waar de kinderen wonen (bijvoorbeeld in nieuwbouw wijk Selissen) veilig
bereikbaar maken met indien noodzakelijk leerlingenvervoer.
Blijven investeren in sport, denk aan up-to-date multifunctionele accommodaties hiervoor.
Net als de scholen, dienen ook de sportclubs veilig bereikbaar te zijn (ook bij MEP).
Een tekort aan zaalcapaciteit in de winter mogelijk oplossen door een opblaasbare sporthal te
faciliteren.
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Het centrum van Boxtel compacter, mogelijkheden voor vrijkomende panden verruimen, de Markt
opknappen en autoluw maken.
Geen herstel Binnendommeltjes.
Renovatie en uitbreiding faciliteren van Winkelcentrum Oosterhof.

Bereikbaar blijven
Boxtel moet goed ontsloten worden voor auto- en vrachtverkeer, zowel voor nu als later voor onze
(klein)kinderen. De ingeslagen weg nu is een historische vergissing, een vergissing die we nu nog recht
kunnen zetten! Het ideale eindplaatje is een volledige rondweg, buiten de woongebieden om, met een
noordelijke aansluiting op de A2, een zuidelijke ontsluiting (Keulsebaan) met meer capaciteit en een
Oostelijke parallelweg (aan de andere kant van de A2) die de ring compleet maakt. Voor nu betekent dit
een autotunnel ter plaatse van de dubbele overweg. We zullen dus de afspraken met bijvoorbeeld
ProRail moeten herzien.
Met deze rondweg voorkomen we dat de problemen zich verplaatsen naar o.a. de Noord-Zuid-as en dat
hier overlast en onveilige situaties ontstaan.
Parkeren blijft gratis: gastvrij en gunstig voor de winkels en horeca. Voor fietsers veilige en goed
begaanbare fietspaden. Voor de wegen geldt het credo: sober onderhoud, maar wel veilig. Openbaar
vervoer blijft broodnodig om te voorkomen dat enkele groepen aan huis gekluisterd raken, met name in
Liempde en Lennisheuvel.
 Afspraken met o.a. ProRail openbreken om een autotunnel ter plaatse van de dubbele overweg te
realiseren.
 Op termijn de gehele noordelijke rondweg
afbouwen (buiten de woongebieden om) met
een aansluiting op de A2 ter plaatse van
Boxtel Noord en een oostelijke parallelweg.
 De verbindingsweg Ladonk-Kapelweg snel
aanleggen om de overlast in Kalksheuvel te
verlichten.
 In Liempde de verbindingsweg Dazingstraat –
Roderweg aanleggen om het centrum te
ontlasten.
 Parkeren met blauwe kaart: gratis en gastvrij.
 Wegen sober onderhouden, maar wel veilig.
 Trottoirs moeten nu echt begaanbaar worden voor iedereen.
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In het buitengebied de wegen geschikt maken voor het zware landbouwverkeer en ook voor
fietsende recreanten.
Fietsers zijn een speciale doelgroep als het gaat over verkeersveiligheid.
Veilige fietsverbinding tussen Lennisheuvel en Boxtel.
Openbaar vervoer behouden met name in de kernen Liempde en Lennisheuvel.

Vernieuwend ondernemen
Ondernemen moet worden gedaan door ondernemers, niet door de gemeente. Dus geen risicovolle
(prestige) projecten door de gemeente, maar wel een gemeente die bedrijven optimaal kansen en
ruimte geeft. Daar waar nodig is de gemeente ook de initiator en aanjager. Kansen voor startups en
(innovatieve) nieuwkomers: Boxtelse kwaliteiten verbinden met de nieuwe technologie geeft nieuwe
energie. Toerisme, recreatie, herbestemming gebouwen in buitengebied en duurzame landbouw
gaan hand in hand.
 Ruimte geven op bedrijfsterreinen aan (Boxtelse) ondernemers, dus niet thematisch vastleggen
met “Greentech” bijvoorbeeld (geen exclusiviteit).
 Bij invulling van Vorst B de kennis, kunde en behoeften van de burgers en ondernemers betrekken
(ondernemers, Lennisheuvel).
 Bij het compacter maken van het centrum van Boxtel de mogelijkheden en vitaliteit van de
bestaande ondernemers bewaken.
 Bedrijven in of nabij woongebieden zeker kansen geven voor verplaatsing naar Vorst B., Ladonk en
Daasdonk. Achtergebleven locaties herontwikkelen voor woningen.
 Bedrijventerreinen als Daasdonk en Ladonk hebben behoefte aan een betere uitstraling.
 Daar waar het kan, lokale ondernemingen minimaal een kans geven en een voorkeur bij gelijke
geschiktheid.
 Actief op zoek naar nieuwe, innovatieve bedrijven, startups en zzp’ers ondersteunen en
faciliteren; Boxtel is uniek qua ligging.
 Toerisme en recreatie de ruimte geven in het buitengebied, denk aan andere bestemming
agrarische bedrijven. Duurzame innovatieve landbouw faciliteren.
 Meer evenementen op bijvoorbeeld Landgoed Velder mogelijk maken.
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Besturen doe je samen
BALANS wil toe naar een modern bestuur: een toegankelijke gemeente, die open en transparant is en
de burger betrekt bij besluitvorming en uitvoering van plannen. Een gemeente die misstappen durft
toe te geven, maar daar dan wel lering uit trekt. Een behulpzame, voorwaarde scheppende
gemeente. Een gemeente waar de burger nummer één is en zich ook nummer één voelt!
Financieel willen we het geld inzetten waar dat het meest effectief is. Dit betekent geen prestige
projecten, bij duurzaamheid niet voorop willen lopen; elke euro afwegen op nut en noodzaak.
Samenwerking met St. Michielsgestel past hier goed in: schaarse middelen goed benutten.
 Modern bestuur: betrekken van de burger en terugkoppelen wat met zijn inbreng is gedaan. Als
het mogelijk is de burger ook betrekken bij de uitvoering: burgerinitiatieven, doe-maatschappij,
wijk- en dorpsontwikkelingsplannen meenemen in besluitvorming.
 Open en transparante communicatie; de raadsvergadering live te volgen bijvoorbeeld (streamen,
Omroep Dommelland, DBC etc.).
 Plannen (reconstructie van een straat bijvoorbeeld) in 3D en interactief via het internet, zodat
burgers vanuit hun woonkamer hun ideeën kunnen inbrengen.
 Belastingen stijgen niet meer dan de inflatiecorrectie (per saldo dus geen stijging).
 Geen prestigeprojecten, maar elke euro effectief inzetten (voor nu en voor lange termijn).
 Uitvoeren wat beloofd is, geen projecten op de lange baan.
 Samenwerking met St. Michielsgestel verstevigen, Esch aansluiten in 2022.
 We zijn trots op Nederland en onze waarden en normen en plaatsen de Nederlandse vlag daarom
in de Boxtelse raadzaal.

Duurzaam voor de lange termijn
Op het gebied van duurzaamheid willen we het landelijke beleid volgen: energieneutraal in 2050. De
huidige ambitie is 2030 en door deze bij te stellen naar dit reële doel, voorkomen we veel onnodige
uitgaven en risico’s. We zijn als Boxtel niet bij machte (financieel, inwoners, techniek) om voorop te
lopen. We zijn nu geld aan het uitgeven aan projecten waarvan het milieueffect onzeker is en later
waarschijnlijk zal blijken dat het veel goedkoper had gekund. Denk bijvoorbeeld aan de grote
verlaging van de kosten van zonnepanelen.
 Duurzaam voor de lange termijn: in de pas lopen met het landelijke beleid: energieneutraal in
2050.
 Door het landelijke beleid te volgen in plaats van voor de muziek uit te lopen, voorkomen we
verspillen van veel gemeenschapsgeld.
 De markt voert uit en draagt het risico, niet wij als burgers.
 Niet voor de muziek uitlopen betekent geen Biomassaplein.
 Diftar tariefsverhoging mag niet tot meer zwerfvuil leiden.
 Boxtel heeft een prachtig en waardevol cultuurlandschap; versterken hiervan kan prima in
combinatie met recreatie en landbouw.
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