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Geachte heer, mevrouw, 
 

 
 

In uw brief van 18 maart j.l. stelt u vragen ex art. 37 RvO over “Onveilige situatie 
jeugdige sporters bij MHC MEP”. U acht de aanrijd- en wegrijdroute via de Eikenlaan te 
smal en te donker voor het veilig gebruik door jonge fietsers rondom trainingstijden, bij 
het gelijktijdig gebruik door auto’s van deze route. Het bestuur van Mep heeft al 
geruime tijd aandacht voor deze problematiek en u acht het gewenst dat de gemeente 
hier in meedenkt. Graag beantwoorden wij uw vragen dienaangaande. 
 
1. Bent u het met ons en de leden van MEP eens dat het een onveilige 

verkeerssituatie betreft? 
Wij noemen de situatie niet onveilig, maar zien wel graag verbetering in de situatie. 
Zoals u ongetwijfeld bekend, zijn wij daarover ook al geruime tijd met meerdere 
partijen in gesprek, waaronder het MEP bestuur, om hier ook uitvoering aan te 
geven. 
 

2. Bent u bereid om met de hockeyclub aan tafel te gaan en constructief mee te 
denken in een veilige en toekomstbestendige oplossingsrichting? 
Dat doen wij al geruime tijd, zie antwoord op vraag 1. 

 
3. Zo ja, wilt u daar een tijdpad aan koppelen, opdat de leden enigszins weten waar 

ze aan toe zijn? 
Wij kunnen hier geen concreet tijdpad voor aangeven, omdat dit afhankelijk is van 
de oplossingsrichting die uiteindelijk in overleg met alle betrokken partijen gekozen 
wordt om uit te voeren. Wij willen echter graag voortvarend doorgaan met het al 
lopende proces.   

 
4. Het perceel grond dat thans niet functioneel gebruikt wordt, zou volgens 

fractie BALANS een welkome aanvulling zijn om te komen tot een veilige 
verkeerssituatie. Bent u dat met ons eens en ook bereid om dat samen met de 
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vereniging in de duurzame verkeersoplossing te betrekken? 
Dit perceel grond is inderdaad in beeld om benut te worden om de aan- en 
afvoerroute van sporters en bezoekers te verbeteren. In wezen is echter de gehele 
Molenwijkseweg hierbij betrokken. Ook daar is namelijk verbetering van de 
verkeerssituatie gewenst. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Boxtel, 

 

 

 

 

 

 

De secretaris, De burgemeester,  
drs. H.A.M. van Berkel M. Buijs 
 
      


