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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 Esch, Lennisheuvel, Liempde en Boxtel 
gaat daarbij voor het winnen van het politieke debat in het gemeentehuis. Wij vinden dan ook dat er 
de afgelopen bestuursperiodes niet genoeg verbeteringen of ontwikkelingen zijn gerealiseerd. 
Duidelijkheid en daadkracht zijn hiervoor nodig. Samen met u gaan we dat de komende lange 
regeerperiode waarmaken! 

Boxtel in 2026 
Vanaf 2021 werkt de gemeente Boxtel echt samen met haar inwoners en is de gemeente dus gestopt 
met tegenwerken. De kreet "Meewerkend Boxtel" is dan niet slechts een kreet, maar wordt in de 
praktijk waar gemaakt. De kennis en inbreng van inwoners, bedrijven en groeperingen wordt serieus 
betrokken bij het beleid. De in de afgelopen jaren opgelopen achterstand in de woningbouw is in 2026 
ingelopen, waarbij er ook in de kernen gebouwd is voor de doelgroepen. Ook zijn er starterswoningen 
gerealiseerd onder de € 200.000,- en is er een woningbouwproject gerealiseerd met Ouderen in Regie. 
Nieuwe woningbouwlocaties in Esch, Lennisheuvel, Liempde en Boxtel voor de komende periode zijn 
bepaald en goedgekeurd bij de Provincie. Noodzakelijke ontsluitingswegen zorgen ervoor dat er geen 
doorgaand (vracht)verkeer door de woonwijken gaat. Vorst B is ingevuld, waarbij rekening is gehouden 
met de wensen vanuit Lennisheuvel en de bedrijven. Boxtel is in 2026 weer financieel gezond, doordat 
prestigeprojecten en hobbyprojecten geschrapt zijn en de gemeentelijke uitgaven aangepast zijn aan 
de inkomsten, waarbij de belastingen nagenoeg gelijk zijn gebleven. Buurthuizen, dorpshuizen en 
hartjes in de wijk vormen de basis van de sociale samenleving in Boxtel. Het sociale gezicht van Boxtel 
is hersteld en het "ons kent ons"-gevoel is toegenomen. Kortom iedereen is trots op Boxtel en doet 
volwaardig mee in de samenleving. De verbeterde samenwerking tussen de politieke partijen heeft 
ertoe geleid dat er echt stappen gezet zijn in Bestuurlijk Boxtel! Boxtel is Duidelijk, Daadkrachtig en 
Toekomstgericht geworden, doordat het roer op 18 november 2020 echt om ging! 
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Het verkiezingsprogramma 

 

 

 

 

 

 

 

Vol trots presenteren wij u ons verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2020. In ons 
programma ziet u dat wij hiervoor de juiste, en soms drastische keuzes maken. Wij schuwen deze niet; 
heilige huisjes kunnen de komende jaren niet gespaard blijven!   

We hebben ons programma ingedeeld in de volgende thema’s/ hoofdstukken:  
1. Besturen doe je samen (blz. 5) 
2. Samen-leven (blz. 10) 
3. Plezierig wonen (blz. 16) 
4. Vernieuwend ondernemen (blz. 24) 
5. Duurzaam op de lange termijn (blz. 27) 
6. Bereikbaar blijven (blz. 29) 
 
In hoofdstuk 1 nemen we u mee in hoe we als BALANS de band herstellen tussen u als 
inwoner/ondernemer en het gemeentebestuur. Maar ook hoe we zorgen dat we als gemeentebestuur 
weer gaan doen waar we voor zijn bedoeld: besturen in plaats van bezig zijn met het pluche. 

In hoofdstuk 2 laten we zie hoe we, samen met inwoners, groeperingen, instanties en bedrijven zorgen 
voor de broodnodige sociale cohesie. Dit is namelijk het smeermiddel voor onze gemeenschap.  

In hoofdstuk 3 komt die andere randvoorwaarde naar voren: plezierig wonen. We hebben in Boxtel 
een grote achterstand opgelopen de laatste jaren. Die achterstand gaan we wegwerken en nieuwe 
locaties voor na 2025 worden veiliggesteld bij de Provincie. De juiste woningen worden gebouwd.  

Hoofdstuk 4 gaat over ruimte voor ondernemen: ondernemen door bedrijven, samen met de 
gemeente.  

In hoofdstuk 5 gaat het over duurzaamheid. Duurzaamheid is essentieel om op termijn een leefbare 
wereld te behouden. BALANS zorgt dat we duurzaamheid realistisch benaderen en dus hetzelfde 
tempo volgen als landelijk.  

Hoofdstuk 6, bereikbaarheid, vergt een juiste visie. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.  

Het roer moet om!! 
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Inleiding 
  

Vol trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma 2021-2026 met als titel Duidelijk, 
Daadkrachtig en Toekomstgericht 

2020 is een impactvol jaar. Het coronavirus beheerst wereldwijd het maatschappelijk leven. Sociale en 

economische gevolgen hiervan bepalen voorlopig de toekomst. Ondanks de rigoureuze maatregelen 

waren er veel slachtoffers te betreuren. De maatregelen om het virus in te dammen troffen velen ook hard 

in hun sociale en economische leven. We zullen de gevolgen dan ook nog lang ondervinden. Zo zijn de 
kosten voor het beheersen van het virus en het beperken van de impact op de economie gigantisch, het 

terugverdienen hiervan neemt nog jaren in beslag. Een impactvolle beweging tegen racisme verspreidde 

zich tevens binnen enkele weken over de gehele wereld; voor velen heeft het geleid tot een andere blik 

op onze geschiedenis en huidige maatschappij. 

Naast het herstellen van de economie zoeken we als maatschappij een nieuwe manier van samen leven 
en werken; dit vergt ook aanpassingen in ons sociale leven.  

De uitdagingen van hierboven geven ons allen ook weer nieuwe kansen. We hebben de positieve kant 

kunnen zien van bijvoorbeeld de lockdown op de luchtkwaliteit en ook werden onverwachte sociale 

verbindingen gelegd.  

Ook in Boxtel hebben we te maken met de uitdagingen van genoemde gebeurtenissen. Daarbovenop 

hebben we nog de gevolgen van de slechte uitgangspositie van Boxtel te overwinnen. Door jarenlang 

terughoudend beleid op het gebied van woningbouw en economie, (behoud van het cultuurlandschap en 

geforceerde gesubsidieerde aanleg van nieuwe natuur in Boxtel in plaats van ruimte voor wonen en 

werken), lopen we achter op de rest van Nederland. 

Het beleid van de afgelopen jaren kenmerkt zich volgens BALANS door het nastreven van persoonlijke 

paradepaardjes  in plaats van focussen op het belang van onze gemeente. Boxtel is in zichzelf gekeerd 

geweest, blind vasthoudend aan eigen dogma’s (duurzaamheid ten koste van alles, Binnendommeltjes ten 

koste van alles, cultuurlandschap behouden ten koste van alles), terwijl de rest van de maatschappij zich 

verder heeft ontwikkeld.  

Nu we hard wakker worden geschud door het coronavirus, blijkt dat, als we zo doorgaan, we niet meer op 

eigen benen kunnen staan. De gemeentelijke portemonnee is de afgelopen twee bestuursperiodes 

hierdoor helemaal leeggemaakt, waardoor er nu geen geld meer is. In 2019 is daarnaast het vermogen 

van de gemeente met 1/3 gedaald. Hiermee is een slechte dienst aan onze inwoners geleverd: 

onvoldoende middelen voor sociaal beleid en te weinig woningen en bedrijvigheid. Alleen al door die 
laatste twee kunnen we in Boxtel al geruime tijd niet de noodzakelijke sociale ondersteuning geven aan 

degenen die het nodig hebben. Ook zien we langzaam onze buitenruimte achteruit gaan, waardoor onze 

gemeente minder aantrekkelijk wordt om in te wonen en te werken. 

 Dit alles vraagt om een rigoureuze koerswijziging; het roer moet om!  

Laten we dan ook maar meteen duidelijk zijn: de periode die eraan komt (komende jaren) wordt sober en 

doelmatig; er is geen geld voor luxe dingen of paradepaardjes! 
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Iedereen die anders beweert houdt u voor de gek! 

Daarnaast helpen loze beloftes ons ook niet; we hebben een verstandig en daadkrachtig bestuur nodig om 

de gemeente uit de huidige (financiële) problemen te helpen, zodat we over enkele jaren weer extra 
investeringen kunnen doen in onze gemeente.   

Naast het financieel failliet is ook de afstand tussen de gemeente en inwoners te groot. Het bestuur is, 

zoals Ronald Plasterk zegt, een soort “democratisch theater” geworden. Het spel in de gemeenteraad met 

het behouden van de functie is belangrijker geworden dan het doel waar de gemeenteraad en het College 
voor zijn, namelijk een goede en fijne leefgemeenschap bouwen.  De kennis van de inwoners is hierbij 

onontbeerlijk: alleen samen kom je verder! 

Wij wensen u veel leesplezier!  
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1. Besturen doe je samen 

BALANS wil toe naar een modern bestuur: een toegankelijke gemeente, die open en transparant is en 

de inwoner betrekt bij besluitvorming en uitvoering van plannen. Een gemeente die misstappen durft 

toe te geven, maar daar dan wel lering uit trekt. Een behulpzame, voorwaardenscheppende en 

dienende gemeente. Een gemeente waar de inwoner nummer één is en zich ook nummer één voelt!  

 

BALANS wil ook weer terug naar de inhoud, waarom zit het gemeentebestuur er eigenlijk. De 

afgelopen periode hebben we een soort democratisch theater gebouwd waar het spel en het pluche 

belangrijker zijn dan het doel. Dit resulteert in een vervreemding van de maatschappij van de politiek, 

maar ook is de bestuurskracht uitgehold.  

 

Boxtel is in eerste plaats een leefgemeenschap van mensen uit alle windstreken, maar die in hoofdzaak 

hun oorsprong vinden in de kernen waaruit Boxtel is opgebouwd: Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en 

straks ook Esch. Leefgemeenschappen waar mensen iets voor elkaar over hebben, elkaar kennen en 

vooral harmonieus samen willen leven. Een gemeenschap die gewend is om de zaken samen te 

regelen; geven en nemen, zo kom je er samen uit. Deze samenwerking is niet alleen gebaseerd op wet- 

en regelgeving, maar juist vooral op de bedoeling hiervan. Wat was ook alweer de bedoeling toen we 

de wet- en regelgeving bedacht hebben? 

 

BALANS staat voor een bestuur, gebaseerd op de gedachte: “de bedoeling is belangrijker dan de regel” 

Om deze menselijke maat terug te krijgen in het bestuur gaan we werken met verbindingspersonen 

die de schakel vormen tussen de inwoner en groeperingen en het bestuur, themamakelaars.  Deze zijn 

speciaal voor bepaalde doelgroepen (zoals ouderen, jongeren, ondernemers), kernen (zoals Esch, 

Liempde, Lennisheuvel) en alle wijken. Ze halen informatie en kennis op dat het bestuur vervolgens 

meeneemt in de besluitvorming; van ‘’top down’’ naar ‘’bottum up’’. Indien voorstellen of wensen niet 

worden geïmplementeerd, wordt een duidelijke terugkoppeling gegeven. Hiermee is de samenwerking 

niet af; we blijven continu in gesprek en toetsen of het beleid en ondersteuning wel het gewenste 

effect hebben. Indien dit niet zo is, wordt gekeken welke aanpassingen nodig zijn om wel het gewenste 

effect te krijgen: sturen op resultaat. Hiermee kunnen we draagvlak verkrijgen en behouden.  

 

Naast ondersteuning vragen we ook wat terug van inwoners en organisaties. Van betrokken inwoners 

en organisaties vragen we inzet om de samenwerking en daadwerkelijke uitvoering tot een succes te 

maken.  

 

BALANS staat ook voor daadkracht, een bestuur dat zorgt dat noodzakelijke veranderingen worden 

uitgevoerd. Er is een risicomijdende houding ontstaan waardoor vele initiatieven een schone dood 

sterven. Naast de hiervoor genoemde verbinding tussen de gemeente en inwoners van Boxtel gaan we 

daarom een cultuurverandering doorvoeren. Van een cultuur van “het kan niet omdat” naar een 

grondhouding van “het kan wel als”. Meewerkend Boxtel moet geen kreet blijven, zoals het nu nog 

steeds is, maar moet in de praktijk gebracht worden!  
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Dit zijn belangrijke veranderingen in het bestuur ten opzichte van de afgelopen bestuursperioden. Bij 

aanvang van de vorige coalitie had iedereen de mond vol van inspraak; het is helaas verworden tot een 

teleurstelling: belangengroeperingen hebben het vertrouwen in de gemeente opgezegd en zijn 

weggelopen van het overleg. Deze verbinding is erg belangrijk en om verharding en desinteresse in 

onze democratie te voorkomen is overleg en nuance noodzakelijk. 

 

Financieel staat Boxtel er slecht voor. Hoewel het een langdurig en ongewis traject is, is het mogelijk 

dat we, bij ongewijzigd financieel beleid, eindigen als een zogenaamde artikel 12 gemeente; we komen 

dan onder financieel toezicht van de Provincie te staan.  

 

Door jarenlang conservatief beleid op cruciale thema’s is de ontwikkeling van de gemeente stil 

gevallen. De noodzakelijke woningbouw (1.500 woningen tot 2025) is nog niet voor 1/3 ingevuld. Naast 

de extreme woningnood, exorbitante prijzen voor woningen en het leed dat dit voor onze generatie 

dertigers geeft (we hebben hier echt gefaald als gemeente!) lopen we ook de inkomsten die deze extra 

inwoners genereren mis. Zo ook met bedrijvigheid: beperking tot een exclusief segment ‘’Greentech’’ 

in de industrie heeft ervoor gezorgd dat we nu zonder nieuwe bedrijvigheid zitten, terwijl lokale 

bedrijven naar andere gemeenten moeten uitwijken. Ook hier weer een tweeklapper: ontnemen van 

mogelijkheden (Greentech op Vorst B) van lokale bedrijven en mislopen van inkomsten. 

 

Aan de ene kant zijn we dus geld misgelopen door dit beleid, aan de andere kant is er veel geld 

uitgegeven aan prestigeprojecten. Voorop lopen in Nederland (de wereld?) om in 2030 

klimaatneutraal te zijn is er zo één. Als kleine gemeente die in zwaar weer verkeert is dit onmogelijk; 

dit is hetzelfde als, wanneer je portemonnee nagenoeg leeg is, je onverstandige uitgaven blijft doen.  

 
Financieel willen we dan ook de tering naar de nering zetten: als er geen geld is, doen we het niet. De 

komende periode wordt een periode van zuinig zijn: de inzet van elke euro moet goed worden 

afgewogen waarbij status niet telt, wel het belang van Boxtel voor nu en straks voor onze (klein) 

kinderen.   

 

We stoppen dan ook met persoonlijke prestigeprojecten (denk aan Binnendommeltjes, energie 

neutraal in 2030, Biomassaplein) maar ook slechte plannen (project PHS, De Kleine Aarde): beter ten 

halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het geld dat vrijkomt door geen heilige huisjes te sparen 

gebruiken we om de gemeente financieel gezond te maken en de noodzakelijke sociale ondersteuning 

te kunnen bekostigen.  

 

We kijken ook goed naar het bestuur en ambtelijk apparaat. Waar kunnen we efficiënter werken, waar 

kunnen we kosten besparen?  

 

De samenwerking met St. Michielsgestel heeft tot nu toe weinig gebracht waar bij de start van uit is 

gegaan, namelijk een efficiënt ambtenarenapparaat waardoor we met minder kosten dezelfde 

dienstverlening konden leveren. BALANS wil in deze samenwerking gaan doen wat de bedoeling was: 

sturen op resultaat, dus besparen van kosten met behoud van dienstverlening. Ook hier geldt dat 

heilige huisjes, waar nodig, niet gespaard kunnen blijven. 
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Inwoner betrekken  

Modern bestuur (betrekken inwoner bij het besturen van onze gemeente) in woord en daad. 
 

• Een modern bestuur betekent verbeteren van de cultuur, 
niet alleen in de naam Meewerkend Boxtel, maar dit in de 

praktijk ook waarmaken.  

• Modern betekent ook kennis van inwoners serieus nemen 

en tijdig benutten om gemeentelijke plannen mee vorm te 

geven. Buiten het gemeentehuis is ook kennis en kunde 
aanwezig. En hoewel niet altijd alles kan worden 

overgenomen, een reactie met uitleg moet altijd.   

• Meer specifiek willen we het enthousiasme, de kracht en de frisse kijk van onze jongeren benutten. 

Daarvoor zullen de jongeren regelmatig uitgenodigd worden om hun visie over de toekomst van Boxtel 

te vernemen.  

• Ook willen we meer specifiek de wijsheid van onze ouderen benutten. Daarvoor zullen de ouderen 
regelmatig uitgenodigd worden om hun visie over de toekomst van Boxtel te vernemen.  

• We willen minder regelzucht van de overheid.  Daarbij moet de gemeente durven los te laten en 

vertrouwen hebben in onze inwoners en niet in de weg lopen.  

• We willen juist burgerinitiatieven en meedenken stimuleren, en waar mogelijk dan ook samen met 

onze inwoners de uitvoering oppakken.   
• BALANS wil toe naar een doe-maatschappij, waarin de inwoner steeds vaker zijn eigen 

verantwoordelijkheid neemt en vertrouwen van de overheid krijgt. Bijvoorbeeld bij uitvoering van 

plannen in het openbaar gebied: een grotere betrokkenheid door eigen verantwoordelijkheid.  

• Wijk- en dorpsontwikkelingsplannen zijn mede de basis voor uitvoering van plannen. Omdat ze 

gebaseerd zijn op de input van de inwoners zelf, is er een 
grote mate van draagvlak.  

• Invulling van Vorst B in samenspraak met  de 

ondernemers op Ladonk en inwoners van Lennisheuvel en 

stoppen met de Greentech exclusiviteit voor Vorst B! 

Deze ondernemers en de inwoners van Lennisheuvel zijn 

tot op heden niet vooraf betrokken; een gemiste kans!  

  

Communicatie  

Pro-actief vanuit de gemeente met uitleg wat er met input van inwoners is gedaan.  
 

• BALANS staat voor effectieve communicatie, dit betekent dus tijdig, transparant, volledig en proactief 
vanuit zowel de gemeente als de inwoner.  

• Direct contact tussen de inwoner met deskundige ambtenaren vindt BALANS belangrijk.  

Bij voorkeur contact voor één zaak met  één en dezelfde ambtenaar, die verantwoordelijk is voor een 

heldere communicatie over vervolgstappen.  

• Gemeentelijk nieuws zo breed mogelijk verspreiden via krant, social media etc. met mogelijk ook 

uitzendingen via Omroep Dommelland vanuit het gemeentehuis. Raadsvergaderingen streamen biedt 
hiervoor kansen: transparantie in optima forma.  
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• BALANS wil dat de communicatie en samenspraak met inwoners over plannen en projecten tijdig en 

transparant gebeurt. De argumentatie voor gemeentelijke besluiten moet transparant zijn en goed 

gemotiveerd worden teruggekoppeld, om zo de betrokkenheid van inwoners te waarborgen.  
• Nieuwe plannen interactief op de website van de gemeente plaatsen, waarbij inwoners hun inbreng 

op het plan kunnen geven. Zo krijgt iedereen gelijke kansen om invloed op besluitvorming uit te 

oefenen.  

• Een goede telefonische bereikbaarheid van ons gemeentehuis is en blijft nog steeds essentieel.  

• De gemeente communiceert tijdig en in begrijpelijke woorden met haar inwoners. 

  

Financieel  

Het resultaat van de laatste twee bestuursperiodes is dat Boxtel financieel in zwaar weer zit. De 
portemonnee  is leeg en in 2019 zijn we 1/3 van ons eigen vermogen kwijtgeraakt. Als we ongewijzigd 
doorgaan, dan heeft de gemeente Boxtel over twee jaar geen vermogen meer en komen we onder  
financieel toezicht van de Provincie te staan (Artikel 12 gemeente).  
 
BALANS heeft de afgelopen twee bestuursperiodes steeds gewaarschuwd voor de slechte financiën en  
vaak is dat probleem niet onderkend of werd er weggekeken. We zullen plannen en projecten moeten 
doorstrepen om daarmee geld te kunnen bestemmen voor het sociale gezicht van Boxtel.  Alle projecten 
en plannen moeten beoordeeld worden op hun toegevoegde waarde voor onze gemeente. Sommige 
politieke partijen willen niets van het bestaande beleid schrappen en gewoon de onroerendezaakbelasting 
(OZB) drastisch verhogen. BALANS wil dat niet; de tering moet naar de nering gezet worden. Er moet meer 
realiteitszin komen, dus prestigeprojecten moeten stoppen. Daarnaast is er simpelweg geen geld meer om 
veel nieuwe kostbare plannen te lanceren in verkiezingscampagnes. Leuker kunnen we het helaas niet 
maken!  
 

• Van BALANS mogen de gemeentelijke belastingen maximaal met de 

inflatiecorrectie worden verhoogd.  

• BALANS zal zorgvuldig met uw portemonnee omgaan door de focus 

te houden op de zaken die ertoe doen, waarbij de leefbaarheid 

centraal staat.  
• BALANS wil ambities bijstellen naar de financiële en personele 

mogelijkheden. Dus de tering naar de nering zetten. Met andere woorden: wat moet de gemeente, 

wat kan de gemeente, en dan pas wat wil de gemeente? 

• Elke euro effectief inzetten! 
• Binnen de mogelijkheden die er zijn moet telkens een afweging worden gemaakt over de effectiviteit 

van de inzet van financiële middelen. Prestigeprojecten met verkwanseling van gemeenschapsgeld is 

uit den boze! Belangrijk is telkens de afweging wat levert het op voor Boxtel voor nu en in de toekomst.   

• Alle subsidiestromen dienen tegen het licht gehouden te worden. De maatschappelijke toegevoegde 

waarde is bepalend voor de subsidietoekenning in de toekomst.  
• Stoppen met door subsidie gestuurde projecten, want ook daar is geld van de gemeente voor nodig.  
• De Boxtelse ambitie om energieneutraal te zijn in 2030 bijstellen naar het landelijk beleid van 

energieneutraal in 2050, zodat het geld dat hiervoor nodig is de komende jaren gebruikt kan worden 

voor andere zaken, zoals het Sociaal Domein.  
• Er dient uitgevoerd te worden wat aan onze inwoners beloofd is. Zo niet, dan zou het geld terug 

moeten naar de inwoners. Zij hebben dan immers niet geleverd gekregen, waar ze wel voor betaald 
hebben.   



VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021-2026  
 

9 
 

Samenwerking met andere gemeenten  

Samenwerken met St. Michielsgestel, zodat we efficiënter omgaan met de financiële middelen.   
 

• Om tegen acceptabele kosten voldoende continuïteit en kwaliteit aan 

onze inwoners te kunnen blijven bieden, dient er actiever met de 

gemeente St. Michielsgestel samengewerkt te worden, waarbij de vorm 

(ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie, bestuurlijke fusie) 
ondergeschikt is aan het gestelde doel. 

• BALANS wil in deze samenwerking gaan doen wat de bedoeling was: 

sturen op resultaten, dus besparen van kosten met behoud (in dit geval verbetering) van 

dienstverlening. 

• Persoonlijke voorkeuren, ambities of andere belangen mogen deze samenwerking niet in de weg 
staan. 

• Belangrijke randvoorwaarde van deze samenwerking is dat de afstand tussen de Boxtelse inwoner en 

het gemeentebestuur kleiner wordt. 
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2. Samen-leven   

Boxtel is een prachtige leefgemeenschap met inwoners uit alle windstreken, maar in hoofdzaak uit de 

kernen Liempde, Lennisheuvel, Boxtel en binnenkort ook Esch. BALANS wil weer toe naar een Boxtelse 

gemeenschap die samen onderling dingen regelt. Waarin we elkaar kennen en iets voor elkaar over 
hebben. We richten het bestuur zo in dat we contact met inwoners en groeperingen niet alleen verstevigen 

maar we als bestuur ook echt luisteren, input verwerken, terugkoppelen en bewaken of het gewenste 
effect er is. Hiermee gaan we de ontstane kloof tussen het bestuur en inwoners dichten. In het sociale 

domein is nuance nog belangrijk. De meest kwetsbaren in onze maatschappij moeten niet met regels 

bestookt worden; iedereen heeft bij het onderwerp zorgtoeslag/ belastingdienst kunnen zien waar dit toe 
kan leiden.  

 

BALANS gaat zorgen dat iedereen meedoet en gesteund wordt waar dat noodzakelijk is: de bedoeling is 

belangrijker dan de regel. We kijken genuanceerd naar elke situatie in plaats van verschuilen achter de 
regelgeving, zodat niemand buiten de boot valt. In de gevallen waar sprake is van onwil of misbruik moeten 

we echter duidelijk en streng zijn; hier mag geen enkele ruimte voor zijn.   

 

BALANS gaat de kloof tussen inwoner en bestuur dichten met medewerkers die per groep aanspreekpunt 
zijn: themamakelaars. Voor jongeren en ouderen zal de themamakelaar informatie ophalen, maar ook 

terugkoppelen en de effecten van beleid bewaken en bijsturen. Hiermee helpen we jongeren om misbruik 
van alcohol en drugs te voorkomen. Maar ook de integratie: we zijn 1 gemeenschap ongeacht achtergrond 

of huidskleur. Echter, ook hier geldt, voor misbruik, intimidatie of geweld is geen enkele ruimte.  De jeugd 
is onze toekomst, laten we zorgen dat er niemand buiten boord valt! 

 

BALANS wil zorgen dat iedereen mee kan doen in het arbeidsproces en werk heeft. Niet alleen op de 

reguliere arbeidsmarkt, maar zeker ook voor de diegenen die beperkingen ondervinden in het 
arbeidsproces;  Een groep (met zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt) die dolgraag hun bijdrage wil 

leveren en dit ook heel goed kan. Samen met ondernemingen en organisaties zoals de WSD, willen we dan 

ook het aanbod maximaliseren door stimuleringsmaatregelen. Iedereen kan zo zijn eigen verantwoording 
dragen voor zijn eigen leven; iets wat bijdraagt aan optimale invulling van eigenwaarde! 

 

Nabuurschap, dat is wat BALANS gaat organiseren voor de ouderen. Degenen die dat goed kunnen, 
organiseren bijeenkomsten, helpen anderen en zijn de spreekbuis voor het gemeentebestuur. BALANS wil 

hiervoor structureel overleg en samenwerking organiseren met ouderen en organisaties als JOOST, KBO, 

ZGEM (Zorggroep Elde Maasduinen). Door deze groepen met professionele ondersteuning te faciliteren, 
krijgen vrijwilligers de tijd om te doen wat ze graag doen. Gemeenschapshuizen als De Rots, Kloosterhof, 

Dorpshuis De Es, De Walnoot, Orion en De Serenade spelen hierin een belangrijke rol, dus willen we die 
ook ondersteunen in plaats van 10 % korten op de bijdrage. 

  

Niet alleen ouderen maar ook andere (buurt)verenigingen willen we op deze wijze ondersteunen. 

Vrijwilligers professioneel ondersteunen, zodat zij hun rol kunnen blijven vervullen. Het vrijwilligerswerk 
vraagt steeds meer van de vrijwilliger, waardoor de animo en aanwas afneemt. In de kleinere kernen 

(Lennisheuvel, Esch en Liempde) in onze gemeente is ‘’ons kent ons’’ een standaard begrip; doelstelling 
voor BALANS is om dat gevoel ook sterker in de andere wijken tot stand te brengen.  
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Maatschappelijke ondersteuning  

• De bedoeling is belangrijker dan de regels: we kijken genuanceerd naar elke situatie in plaats van 

ons te verschuilen achter de regelgeving.  

• BALANS zal zelfredzaamheid en actief zijn stimuleren en ondersteunen.    
• Geld dat beschikbaar is voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ook daadwerkelijk 

besteden aan ondersteuning op dit vlak. 

• BALANS vindt het belangrijk dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ruimhartiger wordt 

uitgevoerd.   

• Voor degenen die in financiële problemen zijn geraakt, vinden wij het belangrijk dat de 

schuldhulpverlening geïntensiveerd wordt en er sprake is van structurele begeleiding.  
• Formulieren ten behoeve van aanvragen voor sociale regelingen zijn goed begrijpbaar voor de 

doelgroep en tevens gemakkelijk invulbaar.  

• Ook vinden wij dat de Voedselbank Boxtel beter ondersteund kan en moet worden.  

• De huidige regeling voor Huishoudelijke Hulp Mantelzorgers dient aangepast te worden, zodat alle 

mantelzorgers van die regeling gebruik kunnen maken.  
• Maximaal ondersteunen van de mantelzorger; dit om te zorgen dat zij hun vrijwillige taken goed 

kunnen uitvoeren, zich gewaardeerd voelen en als het even moeilijk is (mentale) ondersteuning 

krijgen.   

• Wij als gemeente maken het beleid voor WMO. De noodzakelijke zorg voor dit beleid kopen we in 

regioverband gezamenlijk met ca. 16 gemeenten in. BALANS ziet kansen om dat zelfstandig in te gaan 

kopen en daarmee niet alleen efficiënter te worden (we hebben zelf voldoende kennis: ambtelijk en 
bij inwoners), maar we bereiken ook dat de zorg veelal in Boxtel kan worden verleend.   

• Tevens kunnen we op die manier meer kansen geven aan lokale zorgaanbieders. Met name kinderen 

kunnen dan in hun vertrouwde omgeving (Boxtel) zorg krijgen en ouders worden niet opgezadeld met 

vele verre ritjes, terwijl dezelfde zorg ook om de hoek zit!  

• Speciale aandacht is nodig voor de jeugdhulp, kinderen met een “rugzakje”.  Binnen de SGGZ 
(Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg) heerst onduidelijkheid over vergoedingen: welke hulp 

wordt vergoed en wat is de hoogte van die vergoeding. Hierdoor ontstaan wachtlijsten en krijgen 

kinderen niet de hulp die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. Wij willen dat wij als gemeente 

deze vicieuze cirkel doorbreken.  

• Speciaal voor deze jeugdhulpverlening willen wij zorgen voor tijdige signalering via de 
consultatiebureaus, scholen, peuterspeelzalen, huisartsen enz.. Hiermee willen we de wachttijd 

verkorten en het langdurige toelatingsproces versnellen.   

• Lokale specialisten (onder andere psychologen, psychiaters) zorgen voor verkorte wachttijden en 

betere toegankelijkheid.   

SPPILL is een mooi voorbeeld hiervan , opgericht om de leefbaarheid en  de lokale  

economie van Liempde  te versterken en diverse projecten hebben daar een  

bijdrage aan geleverd. Het uitgangspunt is prima en daar moeten de diverse  

activiteiten ook aan gerelateerd zijn. Projecten met een andere doelstelling horen  

hier niet bij, te denken aan het oprichten van een windmolen in Liempde.  
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• Voor bepaalde hulpverlening willen we de zorgverleners gaan betalen per handeling (in plaats van 

zoals nu voor een vast totaalbedrag). Proeven hiermee in bijvoorbeeld Zaltbommel wijzen uit dat je 

met hetzelfde geld meer kunt doen. Tevens krijgt de hulpvrager de hulp waar hij recht op heeft.   
• Eén aanspreekpunt voor professionele ondersteuning per casus (dus niet van het kastje naar de muur).  

• Reïntegratiebedrijven blijven ondersteunen in hun rol om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt zinvol werk te geven, waarbij nadrukkelijk de samenwerking met de bedrijven wordt 

gezocht.  

• We willen de aanpak van laaggeletterdheid krachtig stimuleren en faciliteren, zodat iedereen mee kan 

doen.  
• Ondersteuning van projecten die werkgelegenheid bieden voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt in combinatie met duurzaamheid en circulaire 

economie verdienen bijzondere aandacht.   

• Boxtel voldoet aan haar verplichting met de opname van 

statushouders en zorgt actief voor inburgering en integratie, 
waarbij de gemeente als organisatie ook stageplaatsen moeten 

creëren voor statushouders, waardoor ze beter kunnen integreren 

en meer kans hebben op de arbeidsmarkt.   

  

Jongeren 

• BALANS vindt het belangrijk dat er met jongeren gesproken wordt en niet over jongeren.  

• BALANS wil het enthousiasme, de kracht en de frisse kijk van onze jongeren benutten en zal daarvoor 
de jongeren uitnodigen om hun visie over de toekomt van Boxtel te vertellen.  

• Wij willen een actief ontmoedigingsbeleid voor drugs- en alcoholmisbruik.  

• Voor jongeren willen wij veilig uitgaan bevorderen (o.a. cameratoezicht) en door regionale 

samenwerking alcoholmisbruik voorkomen.  

• Jeugdcarnaval, onder andere DuckOut , stimuleren en faciliteren. 

• Boxtel heeft een speelruimteplan. Daarin liggen intenties vast over bijvoorbeeld de realisatie en 
instandhouding van speelvoorzieningen in de woonwijken. BALANS wil dit volledig uitvoeren.   

• Ook dient cyberpesten samen met onder andere de scholen aangepakt te worden.  

• Jeugdzorg optimaliseren (onder andere passend onderwijs, preventie uitval werk/school, vroeg 

signalering). 

  

Werkgelegenheid  

(Boxtelse) ondernemers helpen om werkgelegenheid te bieden.  

 

• Door de dynamische arbeidsmarkt is het creëren van goede mogelijkheden voor volwasseneneducatie 

en omscholing zeer belangrijk.   
• Wij zoeken actief de samenwerking met onze ondernemers op om de kansen hier maximaal te 

benutten, ook kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.   

• Daarnaast geven we ondernemers maximale steun en bieden kansen om hun bedrijf verder te 

ontwikkelen; ondernemers die daarmee voor werkgelegenheid zorgen.   

• Bedrijven met plannen in onze gemeente moeten snel geholpen worden.   

• Snelle uitgifte van gemeentelijke bedrijfsgronden (denk aan Ladonk, Vorst B) speelt een belangrijke 
rol.  

• Gemeentelijke opdrachten meer bij Boxtelse bedrijven neerleggen. ‘’Wees loyaal, koop lokaal” geldt 

ook voor de gemeente!  
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Ouderen  

BALANS wil zich de komende periode extra richten op een goed op de vergrijzing ingerichte samenleving, 
zowel fysiek als sociaal. Hiervoor dient er een integraal en dynamisch uitvoeringsprogramma Ouderen 
opgesteld te worden dat tot stand komt in overleg met inwoners, verschillende gemeentelijke afdelingen 
en externe partners (onder andere JOOST, ZGEM).  De notitie "Samen Ouder Worden in Boxtel", opgesteld 
door de werkgroep namens alle organisaties op het gebied van ouderen(zorg), vormt de basis. Het 
dynamische uitvoeringsprogramma dient gestoeld te worden op 4 pijlers, namelijk  - Wonen en 
Woonomgeving - Gezond en Vitaal - Verbondenheid, Zingeving en Eenzaamheid - Ondersteuning en Zorg 
Thuis.  

BALANS wil het wiel niet opnieuw uitvinden, dus aansluiten bij landelijke programma's, waarbij er een 
lokale invulling aan gegeven wordt.  Het gaat hierbij om acties van de gemeente zelf maar ook die van haar 
partners.  

BALANS richt  zich op het langetermijneffect: Boxtel  toerusten op een grotere groep ouderen die 
zelfstandig willen en blijven wonen en kunnen genieten van een goede oude dag. Dat doen we door op 
korte termijn de samenwerking tussen alle partners nog beter te organiseren en meer gebruik te maken 
van de kwaliteiten van mensen in de 3e levensfase (De kracht van Grijs). 

BALANS ziet de gemeentelijke rol als die van facilitator en regisseur, waarbij een ambtelijke coördinator 
met doorzettingsmacht wenselijk is. Een deel van de acties in het uitvoeringsprogramma zullen door de 
gemeente Boxtel zelf uitgevoerd worden en daarbij dient intern ook over de verschillende beleidsvelden 
heen verbinding gemaakt te worden. De stijging van het aantal ouderen brengt veranderingen mee in de 
zorgvraag/zorglandschap, soort woningen, invulling van de omgeving en de participatievraag en -aanbod. 
De wijze van ondersteuning verandert ook in de loop van de jaren door bijvoorbeeld technologische 
ontwikkelingen (domotica, robotisering en e-health).  

Het uitvoeringsprogramma dat BALANS voor ogen heeft, is een dynamisch meerjarig 
uitvoeringsprogramma, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en eventueel ook wordt bijgesteld of aangevuld 
als de omgeving, wetgeving, veranderend beleid of inwoners hierom vragen. De evaluatie die BALANS voor 
ogen heeft, bestaat uit de beoordeling van het uitvoeringsprogramma op de output/het maatschappelijk 
resultaat; dus sturen op prestaties en niet op subsidiestromen! 

• BALANS wil de kracht van grijs optimaal benutten. 
• In de kleinere kernen (Lennisheuvel, Esch en Liempde) in onze gemeente is ‘’ons kent ons’’ een 

standaard begrip. Doelstelling voor BALANS is om dat gevoel ook sterker in andere wijken tot stand te 

brengen.  

• BALANS vindt bij de wijken in onze gemeente met wisselende samenstelling onderlinge sociale 

controle en hulp belangrijk.  
• Wij zijn voorstander van nabuurschap en dat willen we mogelijk maken door actief overleg te 

bevorderen tussen betrokken organisaties (zoals JOOST, KBO, ZGEM), en dit ook te faciliteren door 

onder andere professionele ondersteuning vanuit de gemeente.  

• BALANS wil de eenzaamheid bestrijden, o.a. door het creëren van ontmoetingsplaatsen in de wijken 

(hartjes in de wijk) en ouderen stimuleren om mee te doen in de maatschappij, zodat de kracht van 

“grijs” meer benut wordt. Generatietuinen zijn een mooi voorbeeld van ontmoetingsplaatsen voor 
ouderen en dienen daarnaast ook een breder doel; bewegen!  
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• Bestrijden van eenzaamheid ook door o.a. stimuleren van netwerken waarbinnen ouderen actief 

(kunnen) zijn, zoals bijvoorbeeld Ouderen in Regie en Hobbycentrum Boxtel.  

• Er dienen “zorgsteunpunten” in de wijken te komen van waaruit zorg verleend kan worden, zodat 
ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen.  

• We willen zelfredzaamheid faciliteren door een proactieve opstelling voor inzet van nieuwe 

innoverende technische mogelijkheden, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  

• BALANS wil bevorderen dat medewerkers van Loket Wegwijs bij ouderen thuis op bezoek gaan om 

hen voor te lichten over de mogelijkheden die er zijn om hun soms benarde financiële positie te 

verlichten.  
• We willen het huidige voorzieningenniveau van locatie Liduina van het Jeroen Bosch Ziekenhuis 

behouden, evenals de ambulancepost aan de Brederodeweg.   

• Op het terrein van De Kleine Aarde is een gezondheidscentrum voor de wijk gewenst, in combinatie 

met woningbouw.   

• Om de groeiende vraag naar mantelzorg het hoofd te kunnen bieden, zien wij graag ruimere regels 
voor een mantelzorgwoning en een snellere vergunningverlening voor realisatie van de 

mantelzorgwoning.  

• Voor rolstoelgebruikers, kinderwagens, rollators etc. willen wij trottoirs geschikt maken.  

• Deeltaxi, regiotaxi etc. verruimen, zodat vereenzaming voorkomen kan worden.  

• Openbaar  vervoer  optimaliseren en uitbreiden, uiteraard ook geschikt maken voor mindervaliden, 
zeker in de kernen Liempde, Lennisheuvel en Esch.  

 

Zorg en zorginstellingen  

De contacten tussen het gemeentebestuur en zorginstellingen, zoals ZGEM, moet intensiever, waarbij 
waardering dient te blijken voor het personeel. Als het gaat over huishoudelijke hulp, is BALANS van 
mening dat de toegang laagdrempelig moet zijn, zonder een financiële toets. Gezien de toenemende 
kosten van de huishoudelijke hulp zou het een pilot waard zijn om middels een open calculatie van 
zorgaanbieders de financiële balans en verrekening op te stellen. De zorgaanbieder overweegt op basis 
van de lopende afspraken om te stoppen met het aanbieden van huishoudelijk hulp. 
 
BALANS is van mening dat er voldoende revalidatieplekken en dagbesteding in onze gemeente moeten 
zijn, zodat onze Boxtelse inwoners in de directe nabijheid van hun leefomgeving kunnen revalideren en 
dagbesteding kunnen krijgen. Onze inwoners worden thuis oud, ook als ze te maken krijgen met (zware) 
beperkingen en zorgafhankelijkheid.  
Door de dubbele vergrijzing en de wijze waarop wij onze zorg hebben georganiseerd, dreigen zorgkosten 
onbetaalbaar te worden. Daarnaast zal de komende jaren het personeelstekort oplopen en de beschikbare 
mantelzorg afnemen. De kloof tussen zorgvraag en beschikbare zorg neemt dramatisch snel toe. Dit maakt 
samenwerking tussen alle betrokken partijen en bezinning op onze werkwijzen zeer urgent. Zorgpartijen 
hebben zich in Nederland al gecommitteerd en zetten de volgende beweging in gang waarin het dagelijks 
functioneren van mensen centraal staat: ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ 
 

• Voorkomen van zorg d.m.v. preventie, vroeg signaleren en goede wijkvoorzieningen. 

• Vervangen van zorg door technologie en een actief ontzorgende samenleving. 

• Verplaatsen van zorg van intramuraal naar thuis en in de wijk op basis van beoordeling en coördinatie 

door wijkverpleging. 
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BALANS wil net als het ministerie van VWS de beweging ‘’De Juiste Zorg op de Juiste Plek’’ helpen 

versnellen en verspreiden. In het ’Programma Langer Thuis’ van het ministerie van VWS  is een van de 

drie actielijnen de lijn ‘Ondersteuning en Zorg Thuis’. Hierin worden vier doelen aangegeven: 

• Versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving.  
• Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren 

afgestemde zorg op maat.  
• De specialist ouderengeneeskunde wordt op het juiste moment en de juiste plek ingezet.  
• Doorstroming van en naar tijdelijk verblijf verloopt soepel. 

Cultuur en evenementen  

Stimuleren van evenementen: plezier, saamhorigheid en economie gaan hand in hand.   

 
• Wij willen stimuleren dat Boxtel en omgeving maximaal 

gebruik maken van de culturele mogelijkheden die 

bijvoorbeeld Podium Boxtel, De Rots, De Walnoot, Orion, 

De Serenade en Dorpshuis De Es ons bieden.  

• BALANS is van mening dat de opgelegde korting van 10% in 

ieder geval teruggedraaid moet worden. 
• De invloed van gemeenschapshuizen wordt steeds 

belangrijker en daarom vinden wij het belangrijk dat ze 

adequaat en optimaal ingericht zijn.  

• BALANS vindt dat Landgoed Velder optimaal gebruikt moet 

worden als evenemententerrein, waarbij meer 
evenementen mogelijk moeten zijn, waaronder 

muziekevenementen voor onze jongeren.   

• Activiteiten in Boxtel dienen zoveel mogelijk op de Markt 

gehouden te worden, daarvoor is de markt ingericht.  

• Er dienen activiteiten gefaciliteerd te worden, die bijdragen 
aan een bruisend centrum, zoals ondersteuning van de vele 

evenementen georganiseerd door betrokken 

vrijwilligersorganisaties.   
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 3. Plezierig wonen  

  

Wat hebben we onze huidige jongeren tekort gedaan in de afgelopen jaren. Door jarenlang veel te 

weinig nieuwbouw te realiseren (we zijn nu pas bezig met de eerst 450 woningen van de target van 

1.500 woningen) is het voor onze jongeren nagenoeg onmogelijk om een betaalbare woning in Boxtel, 

Liempde, Lennisheuvel of Esch te vinden. De maatschappelijke problemen die hierdoor gaan ontstaan 
gaat onze hele maatschappij raken. Deze door slecht  (haast asociaal) beleid gecreëerde woningnood 

(en daarmee één van de oorzaken van de penibele financiële situatie van Boxtel) wil BALANS keren 
door focus op nieuwbouw te leggen. Van “het kan niet omdat” naar “het kan wel als”. Dus niet door 

ons aangelegd cultuurlandschap zelf vervolgens uitroepen tot beschermd gebied of zelfs aankopen om 
er natuur van te maken. En vervolgens vastlopen door een tekort aan potentiële nieuwbouwlocaties. 

Een goede balans van behoud van historische gebouwen en cultuurlandschap en toch voldoende 

nieuwe woningen. Nieuwbouw voor jongeren zorgt voor aanwas van verenigingen, noodzakelijke 
aanwas voor basisscholen en een boost voor onze bedrijven. 

 

Deze nieuwbouw moet betaalbaar zijn, normale starterswoningen met een koopsom tot maximaal 
€ 200.000,- v.o.n. of een huurprijs van circa € 600,- per maand. Dit betekent, in lijn met de 

duurzaamheidsdoelstellingen, nu geen “nul op de meter” woningen of andere extreme eisen.  Voor de 
korte termijn zoeken naar binnenstedelijke locaties die, bijvoorbeeld door bedrijfsverplaatsing naar 

ons bedrijventerrein, snel kunnen worden ontwikkeld. Voor de langere termijn nu echt nieuwe locaties 

ontwikkelen, waar substantiële aantallen gebouwd kunnen worden. Voor zowel deze als nieuw te 
ontwikkelen locaties gaan wij direct in overleg met de Provincie om hier akkoord op te krijgen; als het 

nodig is, moeten we hier ook wat vaker onze tanden laten zien. 

 

Voldoende blauw op straat in combinatie met moderne technieken; hiermee zorgen we dat we niet 
alleen betaalbaar maar ook veilig kunnen wonen en recreëren. Door te werken aan onderlinge 

saamhorigheid met onze vooruitgeschoven themamakelaars, ontstaat er een tweede vangnet namelijk 
de sociale controle, iets wat voorheen meer vanzelfsprekend was. 

 

Huisvesting van arbeidsmigranten, het is een vraagstuk dat er is en niet opgelost wordt door weg te 

kijken. Met er alleen maar over praten worden arbeidsmigranten alsnog aan hun lot overgelaten. 
Zonder alternatieven blijft de overlast in de woonwijken bestaan. 

 

School volgt kind; wil je goed en veilig (bereikbaar) basisonderwijs faciliteren dan is dat het 

uitgangspunt. BALANS wil daarom dat er in de nieuwe wijk Heem van Selis een basisschool komt. Een 
jonge nieuwe wijk, waar de komende tijd vraag naar basisonderwijs komt. Scholen worden gebouwd 

volgens het principe van de brede school, zodat meerdere maatschappelijke functies worden vervuld. 
Ook is de bouw dusdanig dat herbestemming naar wonen eenvoudig kan. In die delen waar het aanbod 

voor de scholen te laag is geworden, kan herbestemming van gebouw of locatie plaatsvinden. In Esch 
moet snel besluitvorming plaatsvinden over Basisschool Willibrordus; er is al te lang getreuzeld met 

het nemen van een besluit over renovatie of nieuwbouw! 
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Wonen en omgeving  
In de gemeente Boxtel wordt al jaren veel te weinig gebouwd en dit gaat ten koste van de leefbaarheid. 
En als er al gebouwd wordt, is het niet voor de juiste doelgroep. Starters en ouderen kunnen geen huis 
vinden en/of het is onbetaalbaar. Starterswoningen van € 240.000,- of meer zijn voor BALANS geen 
starterswoningen.  

BALANS wil meer betaalbare woningen; starterswoningen onder € 200.000,-  zijn mogelijk! Dit gaan we 
doen door te bouwen volgens het bouwbesluit (dus stoppen met kostprijsverhogende extra 
duurzaamheidseisen), kleinere kavels, nieuwe bouwtechnieken benutten (prefab) en 3 woonlagen 
toestaan in de kernen. Door het gebrek aan geschikte ouderenwoningen komt ook de gewenste en 
noodzakelijke doorstroming niet op gang. 

De afgelopen 2 bestuursperiodes is er ongelooflijk veel gepraat over woningbouw en zijn er vele visies 
geschreven. Maar er zijn geen stenen gestapeld. Ook voor de nabije toekomst moeten er nu nieuwe 
locaties gezocht worden om daar vervolgens - wanneer ze buiten de kom liggen - provinciale goedkeuring 
voor te krijgen. Door het bouwen van te weinig woningen in de afgelopen 2 bestuursperiodes, zijn de 
inkomsten uit onroerendzaakbelasting fors achtergebleven en zijn er ook geen leges voor 
bouwvergunningen en bestemmingsplannen in de Boxtelse portemonnee gekomen.  

Helaas heeft woningbouw niet de noodzakelijke bestuurlijke focus gehad die het had moeten hebben, 
waardoor met name jongeren noodgedwongen Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch ontvlucht zijn.  Ook 
in Esch zijn er inhaalslagen nodig inzake woningbouw en dient er op korte termijn  duidelijkheid te komen 
over de gewenste afronding van Reigerskant. 

  

Sport is één van de smeermiddelen van de maatschappij; ondersteunen en faciliteiten van sportclubs 

is niet alleen goed voor een gezonde maatschappij, maar ook voor de sociale samenhang. De enkele 

binnensportlocaties die we hebben, moeten we behouden: De Braken, Pius X, De Dommel, het 

zwembad. Maar ook de buitensport moeten we ondersteunen. Voor de sport zetten we dan ook een 
themamakelaar in die verenigingen ondersteunt, ideeën meeneemt en beleid maakt. Hierbij denken 

we onder andere aan vroeg signaleren van (gezins) problemen.   

  

Concentreren en transformeren, dat is wat BALANS wil met onze lokale horeca en detailhandel. Gezien 
de uitdagingen (Coronavirus, internetverkopen) is een aantrekkelijk, geconcentreerd centrum 

noodzaak. Een themamakelaar zorgt voor de noodzakelijke verbinding en snel schakelen. Vrijkomende 

panden kunnen worden herbestemd.  Voor de markt lijkt seizoensparkeren een mooi compromis 

tussen ruimte geven aan horeca (in verband met Coronamaatregelen) en toch bereikbaar zijn voor 

detailhandel. Supermarktaanbod is in Boxtel goed verzorgd; een strijd tussen supermarkten is er één 
waar de gemeente zich niet in moet mengen. Nu voor Oosterhof de kogel door de kerk is, is een snelle 

uitvoering gewenst.   

 



VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021-2026  
 

18 
 

• BALANS wil betaalbare starterswoningen laten 

realiseren, dat wil zeggen, niet meer dan 

€ 200.000,- v.o.n. of een huur van € 600,- per 
maand.  

• BALANS wil levensloopbestendige woningen 

bouwen op plaatsen die goed bereikbaar zijn,  goede 

voorzieningen in de directe nabijheid hebben, 

voldoende speelvoorzieningen en geen zoek- en 

sluipverkeer in de woonwijken; kortom echt woongenot.   
• Dit kan op de uitbreidingslocaties Smaldersestraat en de hoek Roderweg-Hamsestraat. Voor Liempde 

en Lennisheuvel is het pad bij de Provincie al in 2012 geëffend. Grondeigenaren moeten we positief 

faciliterend benaderen, zodat er snel stenen gestapeld  worden.  

• Het wordt steeds moeilijker om nieuwe uitbreidingslocaties te realiseren. Zonder extra inbreiding 

kunnen we het aantal benodigde woningen (tot 2025 ca. 1.450  koop- en huurwoningen) dus niet 

realiseren. Wij zien kansen om extra woningen te realiseren op locaties in woonwijken waar nu nog 

bedrijven zitten. Deze bedrijven kunnen mogelijk verplaatst worden naar bedrijventerreinen als  

Ladonk, Vorst en Daasdonk.   

• Roderweg-Hamsestraat met meer goedkopere woningen en meer starterswoningen, zodat de 
leefbaarheid in Liempde echt gaat verbeteren, door jongeren in Liempde te laten wonen én door 

doorstroming op gang te brengen door te bouwen wat nodig is. 

• Inbreidingslocatie Kerkheiseweg.  

• In samenspraak met de Liempdse handboogschutterij L’Union alternatieve locaties zoeken en op de 

vrijkomende locatie woningbouw realiseren.  
• Verplaatsen bedrijven Bergstraat/Heidonk in overleg met de bedrijven. 

• Woningbouw Reigerskant en Postelstraat in Esch en "binnenzijde" van de nieuw aan te leggen 

ontsluitingsweg.  

• Woningbouwplangebied De Oksel.  

• Woningbouw Lennisheuvel Zuid en toekomstige locaties Lennisheuvel bepalen met woningen voor 

50+. 
• Mogelijkheden ruimte voor ruimte maximaal benutten. 

• Verplaatsen van bedrijven/winkels aan de Kapelweg en hier woningbouw laten plaatsvinden, waarbij 

de "binnenzijde" van de nieuw aan te leggen verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) ook gevuld kan 

worden met woningen (gebied dat begrensd wordt door het Smalwater, spoorlijn Boxtel-Tilburg, VLK). 

• In verband met woningnood en het schrijnend tekort aan gemeentelijke financiën onderzoeken naar 
passende woningbouwmogelijkheden binnenstedelijk op gemeentelijke gronden en gemeentelijke 

panden. 

• Samen met Ouderen in Regie een woningbouwproject realiseren.  

• Door het als gevolg van Corona te verwachten overschot aan kantoorpanden deze panden mogelijk 

transformeren tot woningbouw. 
• Tijdelijke woningen juichen we toe om de acute woningnood het hoofd te bieden.  

• Afscheid nemen van het collectief en woningbouw met behoud van natuurlijk karakter realiseren op 

het terrein van De Kleine Aarde, eventueel met inachtneming van de voedseltuin en het natuurlijk 

karakter van De Kleine Aarde. 

• Het verplaatsen van bedrijven (die soms ook overlast veroorzaken) uit de woongebieden biedt 

inbreidingsmogelijkheden voor vooral starters en ouderen. Deze bedrijven kunnen mogelijk verplaatst  
worden naar Ladonk, Vorst of Daasdonk.  
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• In Esch moet snel besluitvorming plaatsvinden over Basisschool Willibrordus; er is al te lang getreuzeld 

met het nemen van een besluit over renovatie of nieuwbouw. 

• In met name Liempde moeten voldoende betaalbare woningen voor jonge gezinnen komen. Voor 
leefbaarheid op lange termijn is dit cruciaal. Het aantal leerlingen op lagere school De Oversteek 

neemt nog steeds af (10 jaar geleden nog 605 leerlingen, nu 365!).  

• Woningbouw potentiële locaties Liempde: Molendijk / Smaldersestraat en ten zuiden van 

Rosenhofstraat.  

• Stapelen biedt mogelijk ook kansen voor aanvulling op 

het wooncontingent; we willen dit zeker 
ondersteunen, echter zonder de identiteit van het 

kasteel en park te verloochenen en het woongenot van 

de directe omgeving aan te tasten.   

• Wij vinden extra kansen bieden aan SIR-woningen 

belangrijk en (gezamenlijke) zelfbouw moet een impuls 
krijgen.   

• Meer woningen met zorg bouwen voor ouderen, 

waarbij de gemeente samen met betrokkenen werkt 

aan vernieuwende concepten, o.a. voor de steeds groter wordende groep mensen met dementie.   

• Kleinschalige groepswoningen in een levendige omgeving zijn een welkome aanvulling op het totaal 
aanbod. Een mooi voorbeeld (weliswaar voor een andere doelgroep) van particulier initiatief is het 

Noster Domus project aan de Leenhoflaan.  

• Andere particuliere initiatieven als CPO (Collectief particulier opdrachtgeverschap) moeten we 

ondersteunen, maar zeker ook nieuwe woonconcepten als Tiny Houses  bieden kansen.   

• Om de groeiende vraag naar mantelzorg het hoofd te kunnen bieden, wil BALANS ruimere regels voor 

een mantelzorgwoning en een snellere vergunningverlening voor realisatie van de mantelzorgwoning.  

• Bestemminsplannen dienen flexibeler te zijn, zodat er gemakkelijk op de actuele woonwensen van 

inwoners ingespeeld kan worden; de nieuwe omgevingswet geeft hier goede handvaten.  

• Daarnaast moeten we blijven investeren in verbetering van onze woonwijken. Een rondweg voorkomt 

gebiedsvreemd verkeer.   

• Daarnaast willen we geen nieuwe overlast creëren. Uit ervaring in andere gemeenten weten we dat 

een activiteit als Biomassaplein veel geuroverlast veroorzaakt. Met een in Nederland gemiddelde 
zuidwestelijke windrichting betekent dit vooral geuroverlast in Boxtel Oost, Boxtel centrum en 

Liempde.   

• Belangrijk voor prettig wonen is tevens de combinatie van wonen en nabijgelegen groen en parken.   

• Wij willen maatregelen treffen die zwerfvuil tegengaan, zodat onze woonwijken er verzorgd uitzien.  

• BALANS wil adequate geluidwerende voorzieningen langs beide sporen en de toegezegde raildempers 
dienen zo snel mogelijk aangebracht te worden. 
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Veiligheid  

Veilig voelen en veilig zijn.  

 

• Wij willen meer "blauw" op straat in alle wijken en kernen en 

inzet van (preventief) cameratoezicht in het centrum, zeker 

op stapavonden en bij evenementen.  
• Sociale controle: faciliteren door het intensieve contact door 

mensen, ‘’ons kent ons’’. Alles doen om het veiligheidsgevoel 

te vergroten. 

• Agressiviteit en overlast worden niet getolereerd. 

• Nieuwe technieken gebruiken om veiligheid op straat te 
verhogen.  

• BALANS wil dat de regels die er zijn, beter worden nageleefd; betere handhaving is hierin cruciaal. 

• De brandweer dient op voldoende sterkte te blijven, dus met voldoende gemotiveerde vrijwilligers én 

materieel. Het beleid in de Veiligheidsregio dient hierop aangepast te worden, ook al kost dat meer 

geld; veiligheid boven alles!  
• BALANS vindt het belangrijk dat inwoners zich overal in de gemeente veilig voelen. Daarom willen wij 

dat drugshandel, drugsgebruik en drankmisbruik keihard worden aangepakt.  

• BALANS is voorstander van een objectieve weergave en informatieverstrekking van criminaliteit en 

gebruik van sms-alert, waarbij de gemeentelijke borden gebruikt worden.  

• Het faciliteren van een dekkend automatische externe defibrillatoren (AED) netwerk met regelmatig 

onderhoud hiervan en het uitvoeren van rampenbestrijdingsoefeningen blijven belangrijk.   
• De toename van het goederenvervoer Den Bosch-Eindhoven verdient aandacht,  gezien de impact en 

de veiligheid op de directie omgeving. Ook de zorgen ten aanzien van vervoer van gevaarlijke stoffen 

op dit spoor dienen actief opgepakt te worden richting Rijk en ProRail. 

• Bij alle ontwikkelingen rekening houden met aanrijtijden van hulpdiensten. 

 

Huisvesting arbeidsmigranten   

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in onze maatschappij en dienen met respect te worden behandeld. 
BALANS wil een fatsoenlijk onderkomen voor onze arbeidsmigranten, waarbij overlast door teveel 
arbeidsmigranten in 1 woning in woonwijken tot het verleden dient te gaan horen. Nieuwe 
woonconcepten bieden volgens BALANS daar kansen voor, zodat arbeidsmigranten die nu in woonwijken 
voor overlast zorgen een goed alternatief hebben voor hun huisvesting. De woningen in de wijken komen 
beschikbaar voor de reguliere woningzoekenden en de overlast verdwijnt, een win-win-situatie!  
 
BALANS maakt daarbij een onderscheid tussen de Short Stay  (= verblijf tot één jaar), Mid Stay (= verblijf 
tussen één en drie jaar) en de Long Stay (= verblijf langer dan drie jaar of permanente vestiging). Deze 
laatste groep kan volgens BALANS zelf hun weg vinden op de woningmarkt en daarmee verspreid over 
onze gemeente in woonwijken wonen. Voor arbeidsmigranten die hier maar kort verblijven, is een 
logiesvorm vaak een aantrekkelijke vorm van huisvesting. Vaak is ook  het binnen zekere grenzen delen 
van zaken als eet- of kookgelegenheid, of sanitaire voorzieningen geen probleem. De  huisvesting van 
Mid stayers is vergelijkbaar met wat gangbaar is voor bijvoorbeeld studentenkamers of andere vormen 
van flexwonen.  
 
Belangrijk voor BALANS is dat de huisvesting voor deze doelgroep voldoet aan  het Stichting Normering 
Flexwonen (SNF)-keurmerk en voor huisvesting op agrarische bedrijven aan het Agrarisch Keurmerk 
Flexwonen (AKF). Door tijdelijke omgevingsvergunningen denkt BALANS dat op het bedrijventerrein en 
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de directe nabijheid snel huisvesting mogelijk is, waarbij een goede communicatie met de directe 
omgeving en een oor voor de "verwachte problemen" noodzakelijk zijn voor het draagvlak. Bij 
buitensporige problemen is de tijdelijke omgevingsvergunning ook in te trekken. BALANS is eveneens 
voorstander van de huisvesting van (seizoens)arbeidsmigranten, die werkzaam zijn in de agrarische sector, 
op de agrarische bedrijven in het buitengebied. 
 
• BALANS wil een fatsoenlijk onderkomen voor onze arbeidsmigranten, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen Short Stay, Mid Stay en Long Stay.  
• Belangrijk voor BALANS is dat de huisvesting voor deze doelgroep voldoet aan  het Stichting Normering 

Flexwonen (SNF)-keurmerk en voor huisvesting op agrarische bedrijven aan het Agrarisch Keurmerk 

Flexwonen (AKF). 

• BALANS denkt dat door tijdelijke omgevingsvergunningen snel huisvesting mogelijk is op het 

bedrijventerrein en de directe nabijheid.  
• Bij grotere huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten dient 24/7 beheer gereld te zijn. 

 

Onderwijs  

Lager onderwijs, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs: we hebben het allemaal in Boxtel, laten we 
er zuinig op zijn.  

 

• Als gedachtegang voor nieuwe basisscholen hanteren wij het principe “School volgt het kind”. Dus 

waar veel kinderen wonen, hebben we schoolgebouwen nodig! Uiteraard met inachtneming van 
hergebruik van leegstaande basisscholen (woonruimte, huisvesting bedrijven, kantoorlocaties 

startups etc.).   

• BALANS wil de onderwijskwaliteit en identiteit van scholen behouden.   

• Ook volwassenen komen aan bod: goede 

mogelijkheden creëren voor volwasseneneducatie en 
omscholing.  

• BALANS vindt dat er snel duidelijkheid moet komen 

over de toekomst van de gedateerde 

Basisschool Willibrordus.  

• Wij willen veilige verkeerssituaties realiseren bij, van 

en naar alle scholen, bijvoorbeeld gecombineerd met 
zoen- en zoefstroken.  

• Wij willen preventieve schoollogopedie continueren.  

• Het leerlingenvervoer dient tijdig, correct en objectief 

te gebeuren, zodat ouders tijdig weten waar ze aan 

toe zijn.  
• We willen het Middelbaar Beroepsonderwijs (Helicon 

en Sint Lucas) faciliteren in hun ontwikkeling. Beide 

zijn uniek in hun soort, trekken studenten van buiten 

wat levendigheid brengt en de economie 

ondersteunt.    
• Schoolgebouwen multifunctioneel inzetten; 

oudereneducatie, ontmoetingsplaats voor ouderen, 

sportlokaal.  
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Sport  
Integraal in de Boxtelse samenleving.   

 

• Naast het vele plezier dat mensen in sport beleven, is 

sport ook een vliegwiel voor sociale cohesie, veiligere 

buurten, betere prestaties op school en het bestrijden 
van overgewicht. Daarom kiezen we voor een 

integrale benadering, waarbij sport wordt verbonden 

met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg en 

welzijn.   

• Ondanks de bezuinigingen blijven we dus investeren 

in sport. Wij kiezen hierbij voor doelmatige, up-to-
date, multifunctionele accommodaties, denk hierbij 

ook aan kinderopvangmogelijkheden bij 

sportaccommodaties.   

• Sportvereniging ondersteunen bij het aanpakken van maatschappelijke excessen. 

• De sportfunctie in De Braken behouden en actief met de eigenaar zoeken naar mogelijkheden 
daarvoor, zodat de Boxtelse sporters niet op straat komen te staan.  

• Professionele begeleiding van de (vrijwillige) besturen t.b.v. continuïteit. 

• Sportgerelateerde projecten zoals het Jeugdsportfonds en het project Jongeren Op Gezond Gewicht 

(JOGG) zijn prima voorbeelden waar het maatschappelijk belang van sport, educatie en opvoeding 

vanaf spat. Als Boxtel hierbij aansluit, kan Boxtel een voorbeeld-gemeente worden!  

• Wij vinden het belangrijk dat de jeugd maximaal gestimuleerd wordt om actief te sporten, tegen 
acceptabele prijzen.  

• Sportkantines zijn belangrijke ontmoetingsplekken; mogelijkheden voor gemeentelijke financiële 

ondersteuning voor realisatie en dus sociale cohesie is gewenst, uiteraard zonder de horeca in de 

wielen te rijden.  

• Door allerlei oorzaken is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen hand- en spandiensten voor hun 
sportclub verrichten. Wij willen vrijwilligerswerk stimuleren en faciliteren middels een speciale 

professional.   
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Winkelen  

Compact en gastvrij centrum met aantrekkelijke winkels en horeca.   

• BALANS ziet Boxtel als een gastvrij dorp met een sterk winkelhart. 

Daar hoort betaald parkeren niet bij. Door het centrum compact te 

maken, wordt het aantrekkelijk voor horeca en winkels. De winkels 
in de wijken en kernen moeten gewild blijven, dus waar nodig is 

opknappen het devies.  

• Boxtel centrum: een bruisend centrum realiseren met een sterk 

economisch hart, inclusief de weekmarkt, evenementen etc.  

 

BALANS vindt het belangrijk dat het huidige, te lang gerekte winkelgebied ingekort wordt met een 

natuurlijk verloop: concentreren en transformeren. Als gemeente dienen we onder andere te zorgen 

voor een goede alternatieve bestemming respectievelijk bestemmingsmogelijkheid voor  het 

achterlatende winkelpand. Met stroop breng je meer beweging naar het kernwinkelgebied op gang dan 

met azijn!  

 
• BALANS wil bijvoorbeeld niet dat een luxeproject als herstel van de Binnendommeltjes nu doorgaat. 

Het project kost parkeerplaatsen en is duur.  Geld dat we op dit moment broodnodig hebben voor het 

centraliseren en een kwalitatieve verbeterslag voor het centrum.  

• De plannen om Fellenoord af te sluiten, niet uitvoeren; ons centrum moet bereikbaar blijven.  

• Parkeren op de Markt wordt seizoensparkeren; zeker in de zomer maximale aandacht voor 
ontspanning en vertier en in de andere perioden is er plaats voor het parkeren van auto’s met de 

blauwe schijf.  

• Sfeerverlichting in het kernwinkelgebied met gratis WIFI vergroot de aantrekkelijkheid.  

• Wij vinden het creëren van rustplekken belangrijk, zodat mensen kunnen genieten van de omgeving 

en het winkelend publiek.  

• BALANS wil dat er voldoende mogelijkheden worden gegeven aan de bloeiende winkelcentra in 
Boxtel Oost en Selissen. Uiteraard hoort  ook hier weer voldoende  aandacht voor  

parkeermogelijkheden te zijn.   

• Nu voor Oosterhof de kogel door de kerk is, is een snelle 

uitvoering gewenst.   

• Belangrijk is dat er in het kernwinkelgebied en de directe 
nabijheid voldoende gratis parkeerplekken blijven met 

een logische en sfeervolle looproute ernaartoe.   

• De leefbaarheid in de kernen (Liempde, Lennisheuvel, 

Esch) en wijken hangt mede samen met het 

winkelaanbod en horeca.  
• Bekende landelijk en regionale  ketens willen we actief benaderen en kansen geven als zij zich  in Boxtel 

willen vestigen. Hiermee krijgen we een aanvulling op ons huidige winkelaanbod en hebben we 

meteen publiekstrekkers, waar vervolgens andere winkels en de horeca van kunnen profiteren.  
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4. Vernieuwend Ondernemen 

  

BALANS wil weer samenwerken met ons bedrijfsleven: ook hier komt een themamakelaar die zorgt 
voor de noodzakelijke verbinding en communicatie. BALANS wil niet dat we als gemeente zelf 

ondernemen of ondernemende avonturen opzetten als het Biomassaplein of De Kleine Aarde. Dit is 

geen taak van de overheid en daarnaast zitten we de bedrijven in weg. BALANS gelooft dat 

samenwerking leidt tot meerwaarde voor beiden (1 + 1 = 3): ruimte voor bedrijven met hun 

ontwikkelingen en werkgelegenheid en inkomsten voor de inwoners.  

 

Vorst B wordt weer een gewoon bedrijventerrein voor alle bestemmingen; overleg met de Provincie 

moet zo snel mogelijk worden opgestart. Stop met de huidige invulling van Greentech, zodat deze 

grond beschikbaar gemaakt kan worden voor alle bedrijven. In Liempde en Esch moeten we de 
bedrijvigheid blijvend faciliteren, maar ze ook de kans geven om zich te vestigen op Vorst B. 

 

We willen dat we vanuit de kracht van onze Boxtelse ondernemers door blijven groeien.  

Duurzaamheid, technologie en  innovatie zijn hier belangrijke thema’s. Aanhaken bij de hightech  

in Brainport Eindhoven en duurzame agrarische ontwikkelingen (AgriFood) in regio Noordoost 

Brabant is een goede basis. Met name startups en nieuwe, innovatieve bedrijven moeten we in de 
beginfase goed faciliteren. Hierbij hoort ook een goede uitstraling van onze bedrijventerreinen als 

Ladonk, Daasdonk en Broxven.   

 

De unieke mooie omgeving van Boxtel (Groene Woud, Geelders, Kampina etc.) biedt volop kansen 

voor toerisme en recreatie, zeker in combinatie met herbestemming van bedrijven in het 

buitengebied. Nu er door de saneringsregeling in de intensieve veehouderij bedrijfslocaties vrij gaan 

komen, is het goed hier beleid voor te ontwikkelen dat én kansen geeft voor de ondernemer én de 

duurzame ontwikkeling van het buitengebied ondersteunt.  

 

Duurzame innovatieve landbouw faciliteren. Belangrijk hierbij is om de versterking van de 

cultuurwaarden te combineren met recreatie en landbouw.   

 

Het buitengebied gaat een enorme transitie meemaken (denk onder andere aan veel leegstaande 

gebouwen). Ook de landelijke saneringsregeling intensieve veehouderij heeft enorme impact. 

BALANS is voorstander van ruime mogelijkheden, zodat transitie ook echt mogelijk is. Het VAB 

beleid (beleid vrijkomende agrarische bebouwing) in Haaren is een prima uitgangspunt.  
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Onze ondernemers kansen geven en steunen  

Geef onze bedrijven de ruimte: goed voor werkgelegenheid en economie. Gemeente zelf is geen 

ondernemer.   
 

• De gemeente is zelf geen ondernemer. De 

gemeente dient ondernemerschap te stimuleren 
en te faciliteren en ondernemers uit te dagen 

maar niet zelf avonturen aan te gaan.  

• Er moet voldoende grond beschikbaar zijn en 

blijven voor Boxtelse bedrijven. Vorst B niet 

exclusief invullen met “Greentech”; een beperking 
die Boxtelse ondernemers met 

uitbreidingsplannen in de weg zit! 

• Vorst B beschikbaar stellen voor alle bedrijven. 

• Tot 2025 moet er twee hectare bedrijfsgrond extra komen.   

• Bovendien zijn ontwikkelingen met een zware milieubelasting,  zoals het beoogde Biomassaplein met 
al het extra vrachtautoverkeer,  slecht voor het milieu en woongenot van Lennisheuvel. Invulling van 

Vorst B in samenspraak met  ondernemers en Lennisheuvel!  

• De buitenruimte van de bedrijventerreinen in samenspraak met ondernemers verfraaien, zodat 

bedrijven een nettere, modernere en aantrekkelijkere uitstraling krijgen.   

• Bij het compact maken van het centrum moeten de ondernemers in het centrum support krijgen om 

hun onderneming gezond te houden.   
• Ondernemers van Broxven voldoende ondernemersruimte geven in onze gemeente.  

• Herstructurering dient ondersteund te worden.  Bedrijven die nu 

gevestigd zijn in en nabij woongebieden stimuleren en faciliteren om 

zich te vestigen op Ladonk, Vorst of Daasdonk. Op de vrijkomende 

locaties kunnen er woningen worden gebouwd.  
• BALANS vindt het belangrijk dat er bij plannen of vragen één 

professioneel en proactief aanspreekpunt vanuit de gemeente is, zodat 

er voor snelle adequate voortgang in de plannen/projecten kan worden 

gezorgd.  

• BALANS wil Boxtelse bedrijven daar waar het kan de kans geven bij 

aanbestedingen en huldigt de slogan: ‘’wees loyaal, koop lokaal’’; deze 
slogan geldt dus ook voor de gemeente!  

  

Kansen voor startups en (innovatieve) nieuwkomers  

• Boxtelse kwaliteiten verbinden met de nieuwe technologie geeft nieuwe energie.  
• Een actieve marktbenadering om bedrijven naar Boxtel te halen, vinden wij van belang, omdat dit 

gunstig is voor de werkgelegenheid. 

• Bij deze marktbenadering moeten we het unieke van Boxtel benutten. Uniek in de zin van  geografische 

ligging tussen Den Bosch (Duurzame AgriFood) en regio Eindhoven (Brainport); uniek in de zin van 

bereikbaarheid: direct gelegen aan snelweg en optimale spoorverbindingen; uniek in de zin van 
omgeving: unieke natuur en natuurwaarden:  Kampina, Groene Woud, Geelders, De Mortelen; uniek 

in de zin van opleidingen: divers aanbod van lagere school, middelbare school maar ook hoogstaand 

voortgezet onderwijs.   
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• Wij willen stimuleren dat er in woonwijken weer meer huisgebonden beroepen komen. Beroepen die 

uiteraard geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Groeit een bedrijf uit zijn jasje, dan moeten 

er geschikte plekken zijn voor doorgroei op 
Ladonk, Vorst, Daasdonk en Broxven.  

• Stimuleren van innovatieve bedrijven en startups 

door  hier ruimte op bedrijventerreinen te geven, 

maar ook actief contact hebben met bijvoorbeeld 

Brainport Eindhoven, TUE, AgriFood Den Bosch 

etc..  

  

Toerisme en recreatie  

Kansen geven aan zowel bestaande ondernemers als nieuwe initiatieven.  

  
• Plannen vanuit recreatie en toerisme willen we meer kansen bieden, zodat recreatie en toerisme een 

volwaardige plek krijgt in onze gemeente. Particulier initiatief dienen we te koesteren en te omarmen.  

• Overnachtingsmogelijkheden samen met de branche uitbreiden, 

zowel voor de zakelijke gasten  als voor de toeristen.   

• De vele evenementen dienen gekoesterd te worden, waarbij de 

corona-epidemie nieuwe eisen stelt.  
• We moeten zuinig zijn op onze mooie omgeving, denk aan het 

Groene Woud, de Geelders, Dommeldal, Kampina, Landgoed Velder 

etc. De uitdaging zit erin om de natuur te versterken en te 

diversifiëren en tevens de kansen voor recreatie (wandelen, fietsen, 

evenementen) volledig te benutten.  
• In verband met veel toerisme in het buitengebied duidelijke straat- en locatieaanduiding ten behoeve 

van hulpdiensten in bijvoorbeeld de omgeving van de Kampina. 

  

Buitengebied  

Wij gaan voor een duurzaam en bruisend buitengebied van onze gemeente. 

Gezien de enorme transitie die de agrarische sector doormaakt dient er een goed beleid te komen om 
ondernemers een kans te bieden op een andere invulling en om overlast in het buitengebied te 
voorkomen. Onze buurgemeente Haaren heeft een goed werkbaar VAB-beleid (beleid vrijkomende 
agrarische bebouwing). BALANS is voorstander om op dit vlak beleid in Boxtel op korte termijn vast te 
stellen.  

• Wij zijn voorstander van ontwikkelingsruimte voor de duurzame innovatieve landbouw, tuinbouw en 

boomteelt.   

• Wij zijn tegenstander van geforceerde en gesubsidieerde aanleg van nieuwe natuur (onder andere 

door Stichting Ark). 

• Agrarische locaties welke niet meer agrarisch gebruikt worden, dienen een passende bestemming te 
krijgen,  uiteraard in overleg met de eigenaar en de omgeving.  

• Kansen liggen hier in toerisme en recreatie (Het Dommeltje, Jacobushof, De Musdonck etc.) maar ook 

de combinatie met zorg (denk aan dagopvang ouderen) of duurzame, kleinschalige landbouw, 

detailhandel etc..  
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5. Duurzaam voor de lange termijn 

 

  

BALANS tussen ecologie en economie; dat is waar wij voor staan. Een duurzame wereld is niet mogelijk zonder 

een gezonde economie die dit kan dragen. De laatste jaren is de aandacht voor economie sterk achtergebleven. 

Een grondhouding “duurzaamheid ten koste van alles” typeerde een tegen egoïsme aan schurkend beleid.  

 

We stoppen dan ook met het voornemen om in 2030 energieneutraal te zijn als gemeente Boxtel. Dit is echt 

onmogelijk: we hebben het geld niet, de technieken zijn nog niet voldoende ontwikkeld (waardoor de 

gemeente het leergeld moet betalen) en we hebben de ruimte niet. Het huidige beleid is dan ook faliekant 

mislukt. Doorzetten van dit beleid zorgt ervoor dat we nog meer geld over de balk gooien; geld dat bijvoorbeeld 

hard nodig is in het sociale domein in onze gemeente. We sluiten ons aan bij de landelijke doelstelling van 

energieneutraal 2050.  

 

Wij willen een realistische tijdsplanning hebben, waarbij er eerst gekeken wordt naar besparingen, dat is het 

meest effectief. Daarnaast willen we voor de energietransitie bestaande daken benutten met zonnepanelen. 

Vervolgens kunnen we kijken naar een eventueel noodzakelijk vervolg. Vooralsnog wil BALANS dan ook geen 

windmolens gaan plaatsen of velden zonnepanelen aanleggen. Deze versnipperde initiatieven verpesten het 

landschap en zijn niet kosteneffectief. BALANS wil een landelijke aanpak, waarbij veilige innovatieve 

technieken zoals waterstof reële opties zijn. 

 

Bovendien willen we als BALANS niet dat we als gemeente zelf het wiel gaan uitvinden. We willen als gemeente 

als katalysator fungeren: we brengen de beweging op gang door regels, kaders en mogelijkheden te bieden, 

we ondersteunen middels kennis. We willen echter niet dat de gemeente het risico draagt: uiteindelijk zal 

de markt het zelf moeten oppakken.  

 

Duurzaamheid betekent ook zuinig zijn op onze mooie natuurlijke omgeving. We willen de natuurwaarden van 

ons cultuurlandschap behouden en eventueel versterken, zodat we ervan kunnen blijven genieten.   
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Duurzaam voor de lange termijn  

In de pas met het landelijke beleid (niet voor de muziek uit): energieneutraal in 2050.  

  

• Voor een leefbare en duurzame samenleving is het 
noodzakelijk dat welzijn, natuur en  economie  in BALANS 

zijn.   

• BALANS wil het landelijk beleid volgen: in 2050 nagenoeg 

geheel duurzame energie en een CO2 uitstoot die ca. 90% 

lager is dan die van 1990. Inzetten op meer circulaire 
economie.  

• Samenwerking met hogere overheden is prima. Als 

gemeente financiële risico’s dragen is ongewenst.  

• Nieuwe technieken krijgen uiteraard kansen, maar het risico moet liggen waar het hoort: bij de 

marktpartijen.   

• Energieneutraal in 2050 betekent meer tijd dan de huidige koers van energieneutraal in 2030. Tijd die 
ervoor zorgt dat we met veel minder gemeenschapsgeld (leergeld) het doel kunnen bereiken. 

Verbetering van bestaande technieken of nieuwe innovaties zorgen hiervoor. Denk maar aan de 

drastische verlaging van de prijs van zonnepanelen en de doorbraak van de elektrische auto. Als je  

meeloopt in het tempo van het landelijke beleid, zijn er door ontwikkelingen in de markt van 

bestaande en veilige nieuwe technieken (onder andere waterstof) veel betere mogelijkheden, zowel 
financieel als qua effect.  

• Een verkeerd voorbeeld op dit vlak is het Biomassaplein. Een activiteit die voor de lange termijn 

allesbehalve zeker is, zowel qua duurzaamheid als op economisch vlak. Dit risico moet niet bij ons als 

gemeente liggen. Daarnaast geeft het bovendien een zware belasting voor de omgeving en andere 

ondernemers. Milieucategorie 4 of  5 (wat nodig is om deze activiteit te kunnen uitvoeren) past niet 
op deze locatie. Tel daarbij op het vele vrachtverkeer dat erbij komt kijken, de onduidelijkheid van de 

gezondheidsrisico’s voor de omgeving en de geuroverlast in Boxtel Oost, Boxtel centrum en Liempde.  

• De verdere invoering van Diftar mag niet leiden tot meer zwerfvuil, want dan dient het huidige 

systeem van Diftar aangepast te worden. Dus wat ons 

betreft gaan we niet blindstaren op een minimale 

hoeveelheid aan restafval per huishouden, maar kijken 
we naar realistische doelen.  

• We zorgen voor voldoende openbare oplaadpunten voor 

elektrische voertuigen. Het aantal is afhankelijk van de 

vraag.  

• Boxtel is gezegend met waardevol cultuurlandschap; 
versterken hiervan kan prima in combinatie met recreatie 

en landbouw.   
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6. Bereikbaar blijven 

De gemeente Boxtel is voor een deel van de toekomstige infrastructuur een pakket van maatregelen 
overeengekomen met onder andere ProRail, Provincie Noord-Brabant en het Rijk. ProRail gaat namelijk het 
aantal treinen over het spoor in Boxtel fors verhogen, zowel personen- als goederenvervoer. De maatregelen 
(“maatregelen pakket PHS”) bevatten de nieuwe verbindingsweg Industrieterrein Ladonk naar de Kapelweg 
(VLK), het verbreden van een stuk van de Keulsebaan, een fietsonderdoorgang bij de huidige dubbele 
overweg, een nieuwe ontsluiting voor de buurt Tongeren en het volledig opheffen van de dubbele overweg. 
Dit alles is in 2013 afgesproken; tot op heden is er echter nog niets uitgevoerd. Wel is  duidelijk dat de gekozen 
oplossing intussen achterhaald is, wat op zich niet vreemd is, gegeven het feit dat deze 7 jaar geleden tot 
stand gekomen is. De destijds gekozen oplossing (met bijvoorbeeld tunnel voor alleen fietsers ter plaatse van 
de dubbele overweg) zorgt in geheel Boxtel voor een enorme verkeerstoename waar de bestaande wegen 
niet op berekend zijn. Bovendien ligt op zeer kleine afstand van de Tongersestraat al een fietstunnel onder 
beide sporen door, de Ossenpadtunnel.  

De verdubbeling van de Keulsebaan is ook een onderdeel van het afgesproken maatregelenpakket, echter 
daarbij is geen rekening gehouden met een verdubbeling van de spoortunnel in de Keulsebaan; deze 
tweebaanse spoortunnel blijft dus de beperkende factor in de noodzakelijke capaciteitstoename van de 
Keulsebaan. De verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) blijft hoe dan ook nodig als 2e ontsluiting van 
Ladonk en om het doorgaand (vracht-)verkeer in de wijk Kalksheuvel te weren. Deze VLK is de start van de 
ontsluitingsweg naar de A2, afrit 25. Esch heeft ook behoefte aan een ontsluitingsweg, waardoor het verkeer 
dat op bedrijventerrein Broxven moet zijn, ook via deze nieuwe ontsluitingsweg naar de A2 kan, en er minder 
doorgaand (vracht-)verkeer door de kom van Esch gaat. De overweg die nu gelegen is in de Runsdijk kan 
opgeschoven worden richting Boxtel en op de plek waar de ontsluitingsweg de spoorlijn Den Bosch- 
Eindhoven kruist mogelijk in de vorm van een tunnel aangelegd worden. Hiervoor zijn nieuwe rijksgelden 
beschikbaar.  

BALANS wil een streep zetten door het maatregelenpakket en het gereserveerde geld in de Boxtelse 
begroting benutten voor de mens (het sociale gezicht van de totale gemeente Boxtel) en het financieel gezond 
maken van Boxtel. We lijken daarmee geld weg te gooien omdat we de afspraken met medefinanciers 
verbreken. Maar we zien ook dat andere gemeenten, bijvoorbeeld Vught waar in 2013 spoorafspraken zijn 
gemaakt, intussen al 2 keer die overeenkomst opengebroken hebben, omdat de oorspronkelijke 
overeenkomst niet het gewenste effect had voor het dorp. Ook Gilze Rijen heeft inmiddels gelden van hogere 
overheden gekregen om soortgelijke problematiek op te lossen! In Boxtel heeft het afgesproken 
maatregelenpakket ook niet het gewenste oplossend vermogen, dus stoppen met dat maatregelenpakket en 
op basis van het hier en nu nieuwe afspraken maken met Rijk, Provincie en ProRail. Boxtel verdient de beste 
verkeersoplossing en niet een die de verkeersproblemen alleen maar verschuift en dus niet oplost! 

Parkeren op de markt is seizoensparkeren, een optimaal compromis tussen ruimte voor de horeca in 
coronatijd en klantvriendelijkheid voor de detailhandel. 

Hoewel BALANS dit altijd heeft gesteld, kunnen we nu niet anders: onderhoud aan infrastructuur is sober 

maar doelmatig, waarbij veiligheid en begaanbaarheid geen punten van discussie zijn. Ruimte aan fietsers is 

ook meewerken aan de snelfietsverbinding tussen Den Bosch en Eindhoven, waarbij wij als Boxtel ook hier 

onze vruchten moeten kunnen plukken door een goede aansluiting. Openbaar vervoer: we moeten blijven 
strijden voor het behoud van goede (buurt)busverbindingen.  
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Nieuwe wegen voor Boxtel en Liempde  

Op termijn een volledige ontsluitingsweg om Boxtel met een noordelijke en zuidelijke aansluiting op de A2. 

  
• De gemaakte afspraak met de partners in het 

kader van Programma Hoogfrequent Spoor dient 

opengebroken te worden. De gekozen oplossing 
lost niets op, maar verschuift daarentegen 

verkeersproblemen naar straten in woongebieden 

die daar niet geschikt voor zijn.   

• Er dient opnieuw onderhandeld te worden over 

het maatregelenpakket PHS. 
• Een veilige fietsverbinding is noodzakelijk voor 

rotonde Boseind; fietsbrug of fietstunnel.   

• BALANS pleit voor het snel aanleggen van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, zodat op korte termijn 

de kern Kalksheuvel wordt bevrijd van verkeersoverlast.  

• Deze verbindingsweg  is de start van een op termijn noodzakelijke ontsluitingsweg-Noord tot de A2 
afrit Boxtel-Noord/Esch. Deze Noordelijke ontsluitingsweg loopt uiteraard buiten de woongebieden 

om en is tevens de ontsluitingsweg voor bedrijventerrein Broxven in Esch. 

• Om de ontsluitingsweg compleet te maken moet er ook een Oostelijke Parallelweg A2 aangelegd 

worden aan de Liempdse zijde van de A2.   

 

Parkeren   

Gastvrij,  aantrekkelijk voor de winkels en horeca: niet betalen voor parkeren.  

 
• Parkeren op de markt wordt seizoensparkeren, in de zomer maximale 

aandacht voor ontspanning en vertier en in de andere perioden is er plaats 

voor het parkeren van auto’s met de blauwe schijf.  

• BALANS wil betaald parkeren nog steeds afschaffen in geheel Boxtel en dus 

blauwe zone permanent handhaven, zodat we gastvrij zijn voor 
bijvoorbeeld toeristen, bezoekers van winkels, horeca etc. 

• Betaald parkeren is funest voor onze winkeliers en horeca in het centrum 

die het in de huidige tijd al heel moeilijk hebben. Door de invoering van 

blauwe zones in het centrumgebied, en dus afschaffen van betaald 

parkeren, wordt winkelen voor mensen die met de auto willen komen, een 
stuk laagdrempeliger en zijn we gastvrij voor onze bezoekers.  

• Het aantal parkeerplaatsen voor met name langparkeerders is onvoldoende indien de terreinen van 

de voormalige Haagakker niet meer gebruikt kunnen worden; hier moet uitbreiding voor worden 

gezocht.   

• Mensen die in het centrum van Boxtel werken, willen wij stimuleren om buiten het centrum 
(bijvoorbeeld op een nieuw aan te leggen terrein hoek Schijndelseweg-Brederodeweg)  te parkeren, 

met een prettige loopverbinding naar het centrum.  

• Voldoende gratis parkeergelegenheid bij de winkelcentra in Boxtel Oost en Selissen.   

• Mogelijkheden creëren voor extra parkeerplaatsen in Boxtel Oost, waarbij de ondergrond groen blijft 

(graskeien).        

• Bewegwijzering richting Q-Park Ladonk-zijde dient goed en duidelijk aangegeven te zijn.                                                
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Onderhoud aan wegen, fietspaden en voetpaden  

Sober maar veilig begaanbaar voor iedereen!  

 

• Het wegenonderhoud dient doelmatig en sober te 

worden uitgevoerd, waarbij de veiligheid uiteraard niet 

in het geding mag komen.  

• De trottoirs moeten begaanbaar worden gemaakt voor 
alle gebruikers. Zeker voor de mindervaliden.  

• Bewegwijzering moet functioneel zijn: overbodige 

bebording  verwijderen, kunst op rotondes alleen als 

het de veiligheid niet in gevaar brengt.   

• Ook de buitenwegen behoeven aandacht: het landbouwverkeer wordt steeds zwaarder en 
intensiever. We zullen de wegen hiervoor geschikt moeten houden en/of maken, bijvoorbeeld 

verbreden met graskeien.   

• Recreanten moeten veilig kunnen genieten van ons prachtige buitengebied.  

• Op veel plaatsen hebben de bermen extra aandacht nodig: denk aan het dicht maken van gaten in de 

berm, maar ook functioneel maaien voor maximale veiligheid.  

• Bij overlast als gevolg van te weinig groenbeheer dient accuraat gehandeld te worden. 
  

Fietsers   

Fietsers: veiligheid voorop!  
 

• Meewerken aan de snelfietsverbinding tussen Den Bosch en Eindhoven mits het een meerwaarde 

heeft voor onze gemeente. De aansluiting moet effectief zijn.  
• We hebben in Boxtel veel fietsers, denk maar aan de schoolgaande jeugd. Fietspaden en -stroken 

moeten daarom veilig zijn.  

• Een voorbeeld van fietsonveiligheid is het viaduct A2-Hollands Diep. Een duidelijke scheiding tussen 

de fietsers en overig verkeer is hier nodig.  
• BALANS wil de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen Lennisheuvel en Boxtel.  
• Ook het doortrekken van de Hole Eik (in Lennisheuvel) naar het Staartsepad als fietsverbinding zal de 

fietsintensiteit bij rotonde Boseind verlagen en de veiligheid verbeteren.  

• De fietsverbinding Esch / Boxtel, het Smaldijkje, indien mogelijk verbreden.  

• Fietsnetwerk Esch optimaliseren. 

 

Openbaar vervoer   

• Het behouden van openbaar vervoer in heel Boxtel, zodat 

men niet aan huis gekluisterd raakt.  

• In overleg met Provincie streven naar openbaar vervoer op 

plaatsen die economisch minder interessant zijn,  maar wel 
broodnodig voor de mobiliteit van jongeren en ouderen. 

Speciale aandacht voor onze kernen Liempde, Lennisheuvel 

en Esch.  

• Stimuleren van een vrijwilligersnetwerk dat zorgt voor 

vervoer van ouderen die zelf geen vervoer hebben of dit niet 
kunnen. 


