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BALANSzegtJA!  - 12 Speerpunten in BALANS 
 

1. Een daadkrachtige cultuuromslag in het Gemeentehuis, kennis van burgers serieus 

benutten. Burgerbetrokkenheid bij uitvoering en beleid! 

 

BALANS wil toe naar een toegankelijke gemeente, die open en transparant is. 

Een gemeente die misstappen durft toe te geven, maar daar dan wel lering uit trekt. 

Een behulpzame, voorwaardenscheppende gemeente. 

Een gemeente waar de burger nummer één is en zich ook nummer één voelt! 

Dus minder bemoei- en regelzucht van de overheid en meer burgerinitiatieven stimuleren en 

meedenken, bijvoorbeeld met het bestuur van De Rots, De Serenade en bij het integrale ingediende 

plan voor Selissen. 

De kennis en kunde van onze burgers moet beter benut worden! Daarbij moet de gemeente durven 

los te laten en vertrouwen hebben in onze burgers. 

De bestaande burgerbetrokkenheid van onze inwoners moet dus serieus genomen worden. Onze 

burgers zijn namelijk al heel betrokken met elkaar (mantelzorg, vrijwilligers) en ook begaan met hun 

directe leefomgeving. Ze willen de handen uit de mouwen steken bij uitvoering van zaken, maar ook 

bij het opstellen van beleid. Deze burgerbetrokkenheid moeten we koesteren en inzetten.  

Invoering van een burgerpanel is een makkelijke stap om de onafhankelijke mening van onze burgers 

snel te verzamelen. 

 

2. De Hobbendonken snel naar De Kleine Aarde! 

 

Na de keuze in april 2013 om De Hobbendonken te vestigen op De Kleine Aarde is er nog steeds geen 

start gemaakt met de bestemmingsplanprocedure. BALANS heeft erom gevraagd in april en 

september 2013. Aanpakken en doorpakken is dus nodig, waarbij een veilige omgeving van de school 

en de weg ernaartoe cruciaal zijn. Samen met het schoolbestuur dient het “Programma van Eisen” 

bepaald te worden voor een brede school. De Hobbendonken mag niet de dupe worden van een 

duurzaamheidsgoeroe! 

 

3. Afschaffen betaald parkeren en invoeren blauwe zone! 

 

BALANS wil van Boxtel een plezierige winkelstad /dorp maken. Daar hoort betaald parkeren niet bij. 

Door de invoering van blauwe zones in het centrumgebied, wordt winkelen voor mensen, die met de 

auto willen komen, laagdrempeliger. 

In 2012 heeft de raad het idee van BALANS grotendeels omarmd en nu wachten de woonwijken in 

het centrum en in Breukelen alweer lange tijd op de uitvoering van dat beleid. We blijven ons 

inzetten om ook het betaald parkeren op en rondom de Markt snel af te schaffen en in te ruilen voor 

een gastvrije blauwe zone, want het is vijf voor twaalf voor ons centrum! 
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4. Voldoende parkeerplaatsen! 

 

In Boxtel praten we al jaren over een autoluwe Markt, waarbij er wel een goed alternatief dient te 

zijn als compensatie voor het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de Markt. 

Na veel te lang praten is er in 2012 bij raadsbesluit voor gekozen om deze vervanging te realiseren in 

(en in de omgeving van) de Pastorietuin. 

BALANS steunt die gedachte nog steeds maar mocht het alternatief onverhoopt niet lukken, blijven 

de auto’s gewoon op de Markt staan, zodat de winkels en de horeca kunnen blijven bestaan. 

De Markt wordt dus pas autoluw als het alternatief gerealiseerd is! 

 

5. Centrum te gerekt! 

 

We hebben in Boxtel te veel vierkante meters winkeloppervlak en daardoor neemt de leegstand in 

het centrum toe, wat nog versterkt wordt door internetverkoop. Het kernwinkelgebied zal kleiner 

moeten worden, met tevens sfeer verbeterende maatregelen in het openbaar gebied, o.a. 

sfeerverlichting, maar ook gratis WIFI voor de moderne consument. De panden verder van het 

kernwinkelgebied dienen gemakkelijk een andere bestemming te kunnen krijgen voor behoud of 

stijging van de waarden van panden, waardoor het verhuizen van winkels richting het 

kernwinkelgebied op gang komt. Voorwaarde is wel dat er dan voldoende parkeerplaatsen zijn bij het 

kernwinkelgebied en uiteraard gratis! 

 

6. Sport als vliegwiel! 

 

Naast het vele plezier dat mensen in sport beleven is sport een vliegwiel voor veiligere buurten, 

betere prestaties op school en minder overgewicht. Daarom kiezen we voor een integrale 

benadering, waarbij sport wordt verbonden met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg en 

welzijn. We blijven dus investeren in sport. 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een prima instrument om jongeren met overgewicht te 

helpen en via het Jeugdsportfonds dient iedereen te kunnen sporten. Wij kiezen hierbij voor 

doelmatige, multifunctionele accommodaties. 

Openbare sportevenementen (bijvoorbeeld ijsbaan) stimuleren en indien mogelijk openbaar groen 

ook zo inrichten dat het sportmogelijkheden zijn voor de jeugd. 

 

7. Waardering voor senioren! 

 

Onze senioren moeten beter gewaardeerd worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de waarde van 

het vrijwilligerswerk door ouderenbonden enorm is. Een prachtig voorbeeld is het project 

“ouderenadviseurs”. Ouderen willen en kunnen na hun arbeidzaam leven namelijk hun krachten 

geven aan de leefbaarheid van onze gemeente en dienen gestimuleerd te worden om mee te blijven 

doen in de maatschappij. 

BALANS stelt alles in het werk voor voldoende en betaalbare woningen voor ouderen en biedt 

faciliteiten en advisering voor een zo lang mogelijk verblijf in eigen woning (aanpassingen). 

We zorgen voor adequate scholing voor onze oudere vrijwilligers en mantelzorgers. 

Kortom we zorgen goed voor “grijs” en we benutten graag de kracht van “grijs”! 
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8. Fijn wonen, vooral voor starters en senioren! 

 

BALANS wil levensloopbestendige woningen bouwen op plaatsen die goed bereikbaar zijn met goede 

voorzieningen in de directe nabijheid, voldoende speelvoorzieningen en geen zoek- en sluipverkeer 

in de straten; kortom WOONGENOT! 

Voor BALANS zijn dit Selissen, Lennisheuvel Zuid, Smaldersestraat en de hoek Roderweg-Hamsestraat 

als uitbreidingsgebieden. 

Het pad bij de provincie is geëffend voor Liempde en Lennisheuvel, en eigenaren van gronden 

moeten met een positieve insteek verwelkomd worden. Daarom dient het integrale plan voor 

Selissen een kans te krijgen. 

Voor Liempde is de hoek Roderweg-Hamsestraat de meest ideale plek, waarbij er aan de 

Hamsestraat een overgangsgebied komt voor bedrijven met een lage milieucategorie waardoor de 

nieuwe woningen, ook huursector, gebouwd kunnen worden op voldoende afstand van de 

bestaande bedrijven op Daasdonk. Een nieuwe weg dient onderdeel te zijn van het integrale plan 

zodat het sluipverkeer door Liempde aangepakt wordt. 

Ook de Smaldersestraat is geschikt voor invulling van de woonwensen van onze burgers. 

In Lennisheuvel Zuid dient meegewerkt te worden aan plannen voor in totaal een 50-tal woningen in 

een periode van 15 jaar. Vooral cruciaal voor de leefbaarheid en om voldoende aanwas voor de 

basisschool te behouden. Aandachtspunt is de ontsluiting van de nieuwe woningen. 

Het verplaatsen van overlast veroorzakende bedrijven uit de kernen en wijken biedt 

inbreidingsmogelijkheden voor vooral starters en senioren. 

Extra kansen moeten worden geboden aan SIR-woningen en (gezamenlijke) zelfbouw moet een 

impuls krijgen. Het keurmerk Woonkeur is daarbij vanzelfsprekend, met voldoende aandacht voor de 

energieprestatie. 

Voor ouderen dienen er meer woningen met zorg gebouwd te worden 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 voor 6 tot 8 

personen met dementie hebben de toekomst gezien de snel toenemende groep van dementerende 

ouderen. Een prachtig particulier voorbeeld, weliswaar voor een andere doelgroep, is het Noster 

Domus project aan de Leenhoflaan. De bestaande starterslening dient minimaal overeind te blijven. 

 

9. Centrum autotunnel voor één Boxtel! 

 

Op de plek van de dubbele overweg dient een autotunnel gerealiseerd te worden omdat 

Lennisheuvel, Kalksheuvel en Ladonk ook bij Boxtel horen. Daarnaast leidt het alternatief, een 

fietstunnel, tot het verschuiven van het verkeersprobleem naar woonstraten. 

Bovendien neemt de drukte op de Noord-Zuid as gigantisch toe bij het realiseren van de fietstunnel. 

En de reistijd voor de bewoners van Oost om de wijk te verlaten met de auto neemt alleen maar toe! 

De verkeersbelasting in de Baroniestraat blijkt, uit onderzoek, voor beide varianten gelijk! 

Daarom een centrumtunnel voor alle verkeer, exclusief vrachtverkeer, en geen fietstunnel! 

De autotunnel verkleinen kan altijd nog, de fietstunnel vergroten nooit meer! 
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10. Aanleg van verkeersring om Boxtel en Liempde ter bevordering van de leefbaarheid in de 

wijken! 

 

Minder vrachtverkeer, minder doorgaand verkeer: veiliger, schoner, gezonder. 

Dus in Boxtel een oostelijke parallelweg A2, een capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan, waarbij 

eerst het stoplicht verwijderd dient te worden en de Oirschotseweg aangesloten wordt op rotonde 

Everbos. Daarna veranderingen aan rotonde Het Goor. Landbouwverkeer mag gebruik maken van de 

Keulsebaan. 

De afgelopen periode is heel structureel en intensief gewerkt aan de verbindingsweg Ladonk-

Kapelweg en deze moet met volle kracht ook snel aangelegd worden en daar is een passievol bestuur 

voor nodig. Deze verbindingsweg is de start van een op termijn noodzakelijk volledige rondweg-

Noord tot de A2 afrit Boxtel-Noord/Esch. 

In Liempde zal een verbindingsweg tussen de Dazingstraat en de Roderweg de overlast van te veel 

doorgaand (vracht-)verkeer wegnemen en dus dient deze verbindingsweg integraal onderdeel te zijn 

van de woningbouwplannen Roderweg-Hamsestraat. 

 

11. Veilige fietsverbinding tussen Lennisheuvel en Boxtel! 

 

Lennisheuvel hoort bij Boxtel en daarom is een veilige fietsverbinding noodzakelijk. Daarom een 

autotunnel bij de dubbele overweg, zodat de verkeersintensiteit daalt bij rotonde Boseind en de 

veilige oversteekbaarheid makkelijker te realiseren is. Ook het doortrekken van de Hole Eik als 

fietsverbinding naar het Staartsepad zal de fietsintensiteit bij rotonde Boseind verlagen en de 

veiligheid verbeteren. 

 

12. Ombuiging van “natuurgeld” naar “economisch en sociaal geld”! 

 

BALANS vindt dat er door het huidige gemeentebestuur te veel kostbare aandacht en geld wordt 

besteed aan allerlei natuur- & milieuzaken. Wij nemen de zorg voor natuur en milieu buitengewoon 

serieus. Maar net zo belangrijk vinden wij leefbaarheid, economische impulsen of sociale 

maatregelen voor de mensen in onze gemeente die daar zo’n behoefte aan hebben. Tussen al die 

elementen moet weer BALANS komen, en daarom moet de focus meer komen liggen op projecten 

voor economie en voor het welzijn van mensen, waarbij ontmoetingen in bestaande 

gemeenschapsvoorzieningen cruciaal zijn.  

Het blind achter de term “duurzaamheid” aanlopen heeft het Boxtels imago al voldoende schade 

toegebracht en kostbare financiële middelen worden daardoor verbrast. 
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Uitwerking van de BALANS speerpunten. 
 

Thema: Gemeentebestuur 
 

Een andere cultuur, kennis van burgers benutten en een effectievere communicatie 

BALANS wil toe naar een toegankelijke Gemeente, die open en transparant is. Een Gemeente die 

misstappen durft toe te geven, maar daar dan wel lering uit trekt. 

Een behulpzame, voorwaardenscheppende Gemeente. 

Een Gemeente waar de burger nummer één is en zich ook nummer één voelt! 

• Dus minder bemoei- en regelzucht van de overheid en meer burgerinitiatieven stimuleren en 

meedenken, bijvoorbeeld met het bestuur van De Rots, De Serenade en bij het integrale 

ingediende plan voor Selissen. 

• De kennis en kunde van onze burgers moet beter benut worden! 

Daarbij moet de Gemeente durven los te laten en vertrouwen hebben in onze burgers. 

BALANS wil toe naar een stelsel waarin de burger 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! 

De kennis van burgers serieus en tijdig betrekken bij Gemeentelijke plannen en een goede 

gemotiveerde terugkoppeling geven; wat is er met de adviezen gebeurd! 

De burger moet direct contact hebben met deskundige ambtenaren. Voor zijn zaak moet de  

burger contact hebben met één en dezelfde ambtenaar, die verantwoordelijk is voor een heldere 

communicatie over vervolgstappen. 

• BALANS wil af van dure externe adviesbureaus die te vaak worden ingehuurd door de Gemeente. 

Vaak leveren deze bureaus voorspelbare adviezen en worden ze “misbruikt” om besluitvorming 

uit te stellen. Waarom niet de kennis van individuele burgers meer gebruiken om Gemeentelijke 

plannen vorm te geven? 

• Omroep Dommelland moet meer mogelijkheden krijgen en veel meer worden gebruikt als 

informatiebron van Gemeentelijk nieuws, indien mogelijk met uitzendingen vanuit het 

Gemeentehuis. 

• Communicatie en samenspraak met burgers over plannen en projecten moet tijdig en correct 

gebeuren waarbij de argumentatie voor Gemeentelijke besluiten transparant moet zijn, 

om betrokkenheid van burgers te waarborgen. 

• Om tegen acceptabele kosten voldoende continuïteit en kwaliteit aan onze burgers te bieden 

dient actief met de Meierij Gemeenten samengewerkt te worden waarbij de vorm (ambtelijke 

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

Belangrijke randvoorwaarden is wel dat de afstand tussen de Boxtelse burger en het 

Gemeentebestuur niet groter wordt. 
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Een betere BALANS in de uitgaven / inkomsten 

• BALANS wil de ambities bijstellen naar de financiële en personele mogelijkheden, met andere 

woorden: de tering naar de nering zetten. 

• BALANS wil Boxtelse bedrijven maximaal voorrang geven voor uitvoering van Gemeentelijke 

plannen en projecten.  

• Er dient  eerst bezuinigd wordt op uitgaven voor ecologie en natuur. Dat geld kan beter besteed 

worden aan de mensen en aan de economie. 

• Van BALANS mogen de Gemeentelijke belastingen maximaal trendmatig worden verhoogd en 

mag de onroerend zaak belasting niet als sluitstuk misbruikt worden. 

• Samenwerking met andere Meierij Gemeenten zal noodzakelijk zijn om de kwaliteit en 

continuïteit van service aan onze burgers tegen acceptabele kosten aan te bieden. 

 

Thema: Wegen, parkeren en nog meer verkeer 

 
Aanleg nieuwe wegen 

Minder vrachtverkeer in de woonwijken, minder doorgaand verkeer: veiliger, schoner, gezonder. 

Dus in Boxtel een oostelijke parallelweg A2, een capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan, waarbij 

eerst het stoplicht verwijderd dient te worden en de aansluiting van de Oirschotseweg op de 

Keulsebaan op rotonde Everbos plaats vindt, en daarna veranderingen aan rotonde Het Goor.  

• De afgelopen periode is heel structureel en intensief gewerkt aan de verbindingsweg Ladonk-

Kapelweg en deze moet met volle kracht ook snel aangelegd worden en daar is een passievol 

bestuur voor nodig. Deze verbindingsweg voor alle verkeer, is de start van een op termijn 

noodzakelijke rondweg-Noord tot de A2 afrit Boxtel-Noord/Esch. 

• In Liempde zal een verbindingsweg tussen de Dazingstraat en de Roderweg de overlast van te 

veel doorgaand (vracht-)verkeer wegnemen en deze verbindingsweg kan  integraal meegenomen 

worden bij de woningbouwplannen Roderweg-Hamsestraat. 

• Het wegenonderhoud moet doelmatig en sober worden uitgevoerd, maar de veiligheid mag niet 

in het geding komen. 

 

Parkeren 

• BALANS wil betaald parkeren afschaffen en de blauwe zone invoeren, zodat we gastvrij zijn voor 

onze bezoekers. 

• In Boxtel praten we al jaren over een autoluwe markt, waarbij er wel een goed alternatief dient 

te zijn als compensatie voor het verdwijnen van de plaatsen op de markt. 

Na veel te lang praten, is er in 2012 bij raadsbesluit voor gekozen om deze vervanging te 

realiseren in (en in de omgeving van) de Pastorietuin.  BALANS steunt die gedachte nog steeds 

maar mocht dit alternatief niet lukken, blijven de auto’s gewoon op de markt staan, zodat de 

winkels en de horeca kunnen blijven bestaan. Ook wordt de markt pas autoluw als het alternatief 

gerealiseerd is! 

• Mensen die in het centrum van Boxtel werken, willen wij stimuleren om buiten het centrum 

(bijvoorbeeld bij Hoogheem, locatie basisschool De Hobbendonken na verhuizing) te parkeren. 

• BALANS wil de parkeeroverlast in de wijken aan de centrumzijde van het station oplossen, 

conform het genomen raadsbesluit. De doorn in het oog, het leegstaande parkeerterrein van 

Q-Park, moet beschikbaar komen voor de wijk en voor 700 extra fietsenstallingen bij het station.                                 
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Nog meer verkeer 

• Kunst is prachtig, maar hindert soms een goede bewegwijzering op rotondes. Een goede 

bewegwijzering is voor ons bovenschikkend. 

• Voor fietsers een grotere verkeersveiligheid op het viaduct A2 (bij Hollands Diep) door een 

duidelijke scheiding en aanduiding tussen fietsers / voetgangers / motorvoertuigen. 

• BALANS wil de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen Lennisheuvel en Boxtel, zodat ook op 

die manier blijkt dat Lennisheuvel er toe doet en bij Boxtel hoort. Daarom ook een autotunnel bij 

de Dubbele Overweg i.p.v. een fietstunnel, zodat de verkeersintensiteit daalt bij rotonde Boseind 

en een veiligere oversteekbaarheid makkelijker te realiseren is. 

Ook het doortrekken van de Hole Eik naar het Staartsepad als fietsverbinding zal de 

fietsintensiteit bij rotonde Boseind verlagen en de veiligheid verbeteren. 

• Wij willen een versnelde aanleg van graskeien in het Buitengebied, aangezien het 

landbouwverkeer steeds zwaarder en intensiever wordt. Ook dienen de bermen in het voorjaar 

bijgewerkt te worden. 

• Er staan veel te veel overbodige verkeersborden in Boxtel en die moeten verwijderd worden 

• De aanduidingen bedoeld voor automobilisten, moeten groter worden, want nu zijn ze voor een 

automobilist niet goed leesbaar. 

• Sluipverkeer mag niet toenemen in de woonwijken en daarvoor is een autotunnel bij de dubbele 

overweg noodzakelijk, want door slechts een fietstunnel verplaats het sluipverkeer zich naar de 

woonwijken. 

 

Thema: Boxtel als plezierige winkelstad 

 
BALANS wil van Boxtel een plezierige winkelstad/dorp maken, met een sterk winkelhart. Daar hoort 

betaald parkeren niet bij. Betaald parkeren is bovendien funest voor onze winkeliers en horeca in het 

centrum zoals blijkt uit de 4 deskundige rapporten opgesteld door Centrummanagement. 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. 

• De uitgestelde opknapbeurt van de Markt moet snel uitgevoerd worden.  

• Er moeten voldoende mogelijkheden worden gegeven aan de bloeiende winkelcentra in Boxtel 

Oost en Selissen. Uiteraard moet hierbij ook aandacht worden besteed aan voldoende 

parkeermogelijkheden. 

• Boxtel centrum: een bruisend centrum realiseren met een sterk economisch hart, inclusief de 

weekmarkt, met gratis parkeren op voldoende parkeerplaatsen. 

• BALANS wil niet dat een luxeproject als herstel van de Binnendommeltjes doorgaat. Te duur, 

stilstaand water is wel goed voor muggen, maar niet voor de volksgezondheid en het kost 

parkeerplaatsen. 

• Sfeerverlichting in het kernwinkelgebied met gratis WIFI voor de moderne consument 

• Een logische sfeervolle looproute naar het te realiseren parkeerterrein, als alternatief voor de 

markt. 

• Het initiatief van Centrummanagement samen met Beleef Boxtel doorzetten omdat Gemeente 

en ondernemers samen meer kunnen bereiken dan afzonderlijk!                                                                                         
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• Het te gerekte winkelgebied dient ingekort te worden met een natuurlijk verloop waarbij de 

Gemeente een belangrijke rol heeft door te zorgen dat er bij het kernwinkelgebied voldoende 

gratis parkeerplekken zijn en te zorgen voor een goede alternatieve bestemming voor  het 

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

gang dan met azijn! 

• Bekende landelijke ketens moeten met open armen ontvangen worden indien zij zich in Boxtel 

willen vestigen en ook actief benaderd worden, om daarmee een aanvulling te krijgen op ons 

huidige winkelaanbod en meteen een publiekstrekker te hebben, waar alle winkels van kunnen 

profiteren. 

• Er dienen rustplekken gerealiseerd te worden om te genieten van de omgeving en het 

winkelend publiek. 

• Er dienen activiteiten gefaciliteerd te worden welke bijdrage aan een bruisend centrum, o.a. een 

schaatsbaan . 

 

Thema: Boxtel als ondernemersstad 
 

BALANS wil kansen scheppen voor zelfstandige ondernemers  en voor synergie en kruisbestuiving 

dient er een centrale plek te komen met flexplekken voor ZZP’ers, een soort ondernemershuis. 

BALANS is blij dat er eindelijk een onherroepelijk bestemmingsplan van Ladonk en Vorst A is 

waardoor bedrijven vooruit kunnen en er eindelijk grond uitgegeven kan worden op Vorst A. 

• Bij plannen of vragen dient er vanuit de Gemeente een professioneel en proactief 

aanspreekpunt zijn welke zorgt voor snelle adequate voortgang in de plannen/projecten. 

Wij willen uitbreiding van het bedrijventerrein Daasdonk en, indien behoefte, een 

bedrijfsverzamelgebouw realiseren. 

• Herstructurering dient ondersteund te worden 

• Parkmanagement dient zich te ontwikkelen tot een professionele speler 

• Er moet een actieve marktbenadering zijn om bedrijven naar Boxtel te halen, omdat dit gunstig 

is voor de werkgelegenheid, voor onze verenigingen (sponsoring en kader) en voor onze 

woningen.  

• Wij willen stimuleren dat er in woonwijken weer meer huisgebonden beroepen komen. 

Beroepen die uiteraard geen overlast veroorzaken voor de omgeving. 

• Plannen vanuit recreatie en toerisme moeten kansen krijgen, zodat recreatie en toerisme een 

volwaardige tak kan worden. 

• Wij willen ontwikkelingsruimte voor de duurzame innovatieve landbouw, tuinbouw en 

boomteelt. 

 

Thema: Boxtel als plezierige woongemeente 

 
BALANS wil levensloopbestendige woningen bouwen op plaatsen die goed bereikbaar zijn met goede 

voorzieningen in de directe nabijheid, voldoende speelvoorzieningen en geen zoek- en sluipverkeer 

in de woonwijken; kortom WOONGENOT! 

Voor BALANS zijn dit Selissen, Lennisheuvel Zuid, Smaldersestraat en de hoek Roderweg-Hamsestraat 

als uitbreidingsgebieden. Het pad bij de provincie is geëffend voor Liempde en Lennisheuvel, en 

eigenaren van gronden moeten met een positieve insteek verwelkomd worden. 

 

 



 

9 

 

Samen vèrder Werken aan Kwaliteit 2014-2018  

 
• Daarom dient het integrale plan voor Selissen een kans te krijgen, zeker omdat daar woningen 

kunnen verrijzen in een aantrekkelijke prijsklasse en meteen de noordelijke entree een kans 

krijgt om prachtig te worden.  

• Voor Liempde is de hoek Roderweg-Hamsestraat de meest ideale plek, waarbij er aan de 

Hamsestraat een overgangsgebied komt voor lichte bedrijven en de nieuwe woningen, ook 

huursector, gebouwd kunnen worden op voldoende afstand van de bedrijven op Daasdonk. 

Een nieuwe weg dient onderdeel te zijn van het plan zodat het sluipverkeer door Liempde 

aangepakt wordt. 

• Ook de Smaldersestraat is geschikt voor invulling van de woonwensen van onze burgers. 

• In Lennisheuvel Zuid dient meegewerkt te worden aan plannen voor in totaal een 50-tal 

woningen in een periode van 15 jaar. Vooral cruciaal voor de leefbaarheid en om voldoende 

aanwas voor de basisschool te behouden. Aandachtspunt is de ontsluiting van de nieuwe 

woningen. 

• De inbreidingsgebieden binnen de komgrenzen zijn bekend, waarbij er extra kansen liggen voor 

goedkope ( sociale) woningen op het terrein van De Kleine Aarde. 

• Het verplaatsen van overlast veroorzakende bedrijven uit de kernen biedt 

inbreidingsmogelijkheden voor vooral starters en senioren. 

• Extra kansen moeten worden geboden aan SIR-woningen en (gezamenlijke) zelfbouw moet een 

impuls krijgen.  

• Het keurmerk Woonkeur is daarbij vanzelfsprekend, met voldoende aandacht voor de 

energieprestatie. 

• Voor ouderen dienen er meer woningen met zorg gebouwd te worden 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 hebben de toekomst gezien de snel toenemende groep van dementerende ouderen. 

Een prachtig particulier voorbeeld, weliswaar voor een andere doelgroep, is het Noster Domus 

project aan de Leenhoflaan. 

• Om de groeiende vraag naar mantelzorg het hoofd te kunnen bieden moeten de regels voor een 

mantelzorgwoning ruimer en een snellere vergunningverlening voor realisatie van de 

mantelzorgwoning. 

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

burgers ingespeeld kan worden. 

• Glasvezel dient voor alle huizen van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel gerealiseerd te worden. 

 

Thema: Goed onderwijs, veilige scholen 

 
• Op het terrein van De Kleine Aarde moet een goede basisschool met buitenschoolse opvang 

komen, De Hobbendonken. De totale ontwikkeling op het terrein van De Kleine Aarde is 

ondergeschikt aan de totale ontwikkeling van de basisschool waarbij bereikbaarheid vanuit de 

wijk en veilige verkeerssituaties uitgangspunt zijn voor de verdere invulling van het terrein van 

De Kleine Aarde. 

• BALANS wil de onderwijskwaliteit en identiteit van scholen behouden. 

• Nog belangrijker door de huidige crisis: goede mogelijkheden creëren voor volwasseneneducatie 

en omscholing. 
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• Wij willen veilige verkeerssituaties realiseren bij, van en naar alle scholen, evt. gecombineerd 

met zoen- en zoefstrook. 

• Wij willen preventieve schoollogopedie continueren. 

• Het leerlingenvervoer dient tijdig, correct en objectief te gebeuren zodat ouders tijdig weten 

waar ze aan toe zijn. 

• Ook dient cyberpesten samen met scholen aangepakt te worden. 

 

Thema: Veiligheid 

 
• BALANS wil dat de regels die er zijn, beter worden nageleefd. 

• Een constant punt van onze aandacht is een kortere aanrijtijd van de hulpdiensten als politie, 

brandweer of ambulance, met name voor het buitengebied, Kalksheuvel, Lennisheuvel en 

Ladonk/Vorst en daarom ook een autotunnel bij de dubbele overweg. 

• Wij willen meer blauw op straat in alle wijken en kernen en inzet van camerabewaking in het 

centrum. 

• BALANS wil dat burgers zich overal in de Gemeente veilig voelen. Daarom willen wij dat 

drugshandel en –gebruik en drankmisbruik hard wordt aangepakt. 

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

en gebruik van sms-alert, waarbij de Gemeentelijke borden gebruikt dienen te worden. 

• Regelmatig onderhoud van de automatische externe defibrillatoren (AED) en uitvoeren van 

rampenbestrijdingsoefeningen blijft belangrijk. 

 

Thema: Sport 

 
Naast het vele plezier dat mensen in sport beleven is sport een vliegwiel voor veiligere buurten, 

betere prestaties op school en minder overgewicht. Daarom kiezen we voor een integrale 

benadering, waarbij sport wordt verbonden met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg en 

welzijn. Ondanks de bezuinigingen blijven we investeren in sport. Wij kiezen hierbij voor doelmatige, 

multifunctionele accommodaties. 

• Sport gerelateerde 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. Boxtel moet hier bij aansluiten en een voorbeeld Gemeente worden! 

• De jeugd moet maximaal gestimuleerd worden om actief te sporten tegen acceptabele prijzen . 

• BALANS wil tempo houden in de plannen en uitvoering van ODC in het park Molenwijk. 

• Voor sportverenigingen die dat wensen, bijvoorbeeld RKSV Boxtel, dienen kunstgrasvelden 

gerealiseerd te worden . 

• Door allerlei oorzaken is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen hand en spandiensten voor 

hun sportclub verrichten. Wij willen vrijwilligerswerk stimuleren en faciliteren. 

 

Thema: Welzijn 

 
Boxtel heeft een speelruimteplan. Daarin liggen intenties vast over bijvoorbeeld de realisatie en in 

stand houding van speelvoorzieningen in de woonwijken. BALANS wil dat daaraan volledig vorm 

wordt gegeven en evt. uitbreiding indien gewenst (Lennisheuvel) uitgevoerd wordt. 
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• Wijk- en dorpsontwikkelingsplannen zijn de basis voor uitvoer van plannen, omdat ze gebaseerd 

zijn op draagvlak uit de omgeving en tot stand gekomen zijn door de burgers zelf. 

• Wij willen stimuleren dat Boxtel en omgeving maximaal gebruik maakt van de culturele 

mogelijkheden die Podium Boxtel en De Rots ons bieden. 

• De Rots moet op haar huidige plek en met haar activiteiten behouden blijven. 

• De invloed van gemeenschapshuizen wordt steeds belangrijker en daarom moeten ze adequaat 

en optimaal ingericht zijn. 

• De Serenade dient actief geholpen te worden met hun uitbreidingsplannen voor opslag. 

• BALANS vindt dat Landgoed Velder optimaal gebruikt moet worden als evenemententerrein, 

waarbij wat BALANS betreft meer evenementen mogelijk moeten worden, 

waaronder muziekevenementen voor onze jongeren.  

Dit naast het behoud van bestaande jaarlijks Beach Break op de markt. 

• BALANS wil de eenzaamheid van ouderen bestrijden, o.a. door het creëren van 

ontmoetingsplaatsen in de wijken en ouderen stimuleren om mee te doen in de maatschappij, 

zodat de kracht van “grijs” meer benut wordt. 

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

• Voor rolstoelgebruikers/kinderwagens/rollators willen wij alle trottoirs geschikt maken. 

• Wij willen een actief ontmoedigingsbeleid voor drugs en alcoholmisbruik. 

• Alle subsidiestromen dienen tegen het licht gehouden te worden en hun maatschappelijke 

toegevoegde waarde is bepalend voor de subsidietoekenning in de toekomst 

• Het leerlingenvervoer dient tijdig, correct en objectief te gebeuren zodat ouders tijdig weten 

waar ze aan toe zijn. 

• BALANS wil het enthousiasme, de kracht en de frisse kijk van onze jongeren benutten en zal 

daarvoor minimaal 2 keer per jaar de jongeren uitnodigen om hun visie over de toekomt van 

Boxtel te vernemen, waarbij doorgang van het huidige Rabo Beach Break een 

vanzelfsprekendheid is. 

 

Thema: Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 

 
• BALANS vindt het belangrijk dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ruimhartig 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. 

• De situatie op de arbeidsmarkt is onder invloed van de crisis verslechterd. Daarom moeten 

mensen zonder werk zich kunnen omscholen. De mogelijkheden daarvoor moeten worden 

verruimd. 

• Er dienen “zorgsteunpunten” in de wijken te komen van waaruit zorg verleend kan worden, 

zodat senioren zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. 

• De huidige mogelijkheden van mantelzorgwoningen dienen verruimd te worden en op een 

makkelijke snelle manier vergund te worden, omdat lange procedures de snelle noodzaak van 

adequate zorg frustreren. 

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

innoverende technische mogelijkheden zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen 

• Op het terrein van De Kleine Aarde is een gezondheidscentrum voor de wijk gewenst. 
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• 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 vaak benarde financiële positie 

te verlichten. 

• Voor jongeren willen wij veilig uitgaan bevorderen en door regionale samenwerking 

alcoholmisbruik voorkomen. 

• Om voldoende banen in Boxtel te genereren dienen plannen van bedrijven met personeel op 

een positieve manier snel geholpen te worden.  

• Werkgelegenheid moet bevorderd worden. 

• Ook dient cyberpesten samen met scholen aangepakt te worden 

• Tot slot willen wij het huidige voorzieningenniveau van locatie Liduina van het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis behouden, net als de ambulancepost aan de Brederodeweg.  

 

Thema: Milieu en duurzaamheid 

 
BALANS wil alternatieve energiebronnen ondersteunen, optimaliseren, realiseren en uitbreiden 

(zoals windenergie en zonne-energie) om daarmee serieus werk te maken van een alternatief voor 

de ongewenste schaliegasboringen. Boxtel moet stoppen met het blind achter het begrip 

“duurzaamheid” aan te lopen; dit gebeurde met Schaliegas en dreigt nu wederom te gebeuren met 

invulling van De Kleine Aarde. 

• We willen zorgen voor voldoende oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 

• Wij willen maatregelen treffen die zwerfvuil tegengaan, zodat onze woonwijken en het 

buitengebied er verzorgd uitzien. 

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

van Diftar aangepast te worden. 

• BALANS wil adequate geluidwerende voorzieningen langs het spoor. 

• Voor een leefbare en duurzame samenleving is het noodzakelijk dat de natuur, de economie en 

het welzijn van mensen in BALANS zijn. 
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BALANS zegt JA! - U toch ook! 


