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Politiek Podium
Politiek in Boxtel, dat is niet voor iedereen gesneden koek. Acht partijen en evenzoveel meningen, 
standpunten en visies. Waar staan zij voor, wat vinden zij belangrijk en voor wie komen zij op?  
DeMooiBoxtelKrant laat de partijen in de gemeenteraad elke week aan het woord om jou daar meer 
over te vertellen.

BALANS
BALANS zegt JA!
‘Ja, mits...’ zit ons in de 
genen. Wij gaan uit van 
het positieve, want dat 
levert onze burgers ook 
weer energie op, die ze 
bereid zijn te investeren 
in onze maatschappij.

Verkeersveiligheid bij 
MEP: aanpakken!
Onze fractie heeft vragen 
aan het college gesteld 
over de verkeersvei-
ligheid voor met name de 
jongste sporters bij MEP. 
Het gaat dan specifiek 
om het gevaar in het 

smalle Eikenlaantje (Molenwijk). Het college antwoordt 
feitelijk dat ze hier al lang over aan het denken zijn maar op 
korte termijn geen actie gaan ondernemen. Voor ons 
onbegrijpelijk aangezien de mogelijke oplossingen voor het 
oprapen liggen, zelfs zonder kap van bomen. Er ligt 
bovendien een niet gebruikt stuk grond aan de rand van het 
park dat prima ingericht kan worden als parkeerplaats, 

waardoor de Eikenlaan bovendien veiliger wordt. Wij laten 
ons niet met een ‘slap’ antwoord het bos insturen en hebben 
vervolgvragen gesteld, waarbij we vinden dat het college 
samen met de omgeving aan tafel moet, om snel oplos-
singen te vinden. De inzet van de pas geïntroduceerde 
wijkmakelaars lijkt ons een prima kans voor die wijkmake-
laars om meteen te laten zien dat zij wel meedenkend en 
daadkrachtig zijn. Het kan toch niet zo zijn dat er eerst 
sprake moet zijn van (fatale) calamiteiten, alvorens het 
college in actie komt. BALANS zegt JA; snel aanpakken in 
het belang van onze jongste sporters en ook voor de bereik-
baarheid van hulpdiensten bij calamiteiten.

Burgerinitiatieven: benutting van eigen kracht!
Steeds worden wij positief verrast door de kracht die in onze 
gemeenschap aanwezig is om zelfstandig als burgers zaken 
op te pakken. Laatst hadden we in het gemeentehuis een 
presentatie van dergelijke projecten in het Centrum, Selis-
senwal en Liempde. SPPiLL uit Liempde is het meest bekende 
burgerinitiatief; zij knappen zelfs een oude boerderij in het 
centrum geheel op met inzet van zeer veel vrijwilligers. Een 
prestatie van formaat. Wel zal voor de toekomst om 
‘zelfstandig de broek op te houden’ enige creativiteit nodig 
zijn. Dat daarbij reeds bestaande Liempdse horecabedrijven 
en/of De Serenade niet de dupe mogen worden van een 

uitgebreide horecavergunning spreekt voor ons voor zich. 
De gemeente mag niet meewerken aan ongelijke gesubsidi-
eerde concurrentie. Toch zal de kracht van de Liempdse 
gemeenschap ook hier een oplossing voor bedenken.

Parkeervergunning goed voor een bruisend centrum?
De laatste raadsvergadering werden we verrast door een 
uitspraak van Wethouder Van den Broek. Die stelde namelijk 
dat de invoering van parkeervergunningen goed is voor een 
bruisend centrum, zonder zijn vreemde gedachtekronkel 
verder toe te lichten. Dit is voor ons onbegrijpelijk en ook 
niet uit te leggen. Een bruisend centrum is juist gebaat bij 
gratis parkeren én voldoende parkeerplaatsen. En laat deze 
twee zaken nu net niet aanwezig zijn bij het onderwerp 
parkeervergunningen. Hopelijk komt deze wethouder, 
samen met zijn collega’s, toch nog op tijd tot de conclusie 
dat parkeervergunningen echt niet bijdragen aan een 
bruisend centrum. Wij zullen het college daaraan blijven 
herinneren!

BALANS zegt JA met een positieve grondhouding om Boxtel 
te verbeteren!
Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of spreek ons gewoon 
aan; wij zijn er voor u!

PvdA/GroenLinks
Toen Jan Tromp van de 
Volkskrant ook de 
PvdA/GroenLinks 
fractie belde over de 
vluchtelingenopvang in 
Boxtel, stelde hij de 
vraag die je kon 
verwachten: “Hoe komt 
het dat het zo goed gaat 
met de opvang; heb je 
daar een verklaring 

voor? Over het antwoord op die vraag hadden we al eerder 
met de PvdA/GroenLinks gemeenteraadsfractie hardop 
nagedacht:

‘Natuurlijk gaat het om een betrekkelijk kleine groep (40) 

Eritrese meisjes in de beschermde omgeving van De Kleine 
Aarde en het huis van de zusters in de Prins Hendrikstraat. 
Maar er was intensieve hulp en veel begeleiding nodig voor 
zieke en psychisch (zwaar) beschadigde jonge meisjes. En 
natuurlijk is er een uitstekend professioneel Centrum voor 
Jeugd en Gezin in het Ursulagebouw. Maar hoe komt het dat 
er zoveel vrijwilligers zijn die willen helpen?’

Volgens PvdA/GroenLinks is het geheim van Boxtel dat we 
een lange traditie kennen van veel en grote vrijwilligers-
groepen die goed georganiseerd zijn. Bij de sportvereni-
gingen, bij de muziekgezelschappen en de vele muziekskes, 
bij de vele vrijwilligers van Boxtel Vooruit of een Podium 
Boxtel, van Bockesprongen en de Bazaar, van een kinderboer-
derij of geitenwei, een generatietuin of actieve senioren. Bij 
een Platform Selissen of de Boxtel Oostdag, bij de Marok-

kaanse of Somalische vereniging. Bij het spektakel Jesus Christ 
Superstar en nog veel meer. De definitie van vrijwilligerswerk 
luidt: ‘werk dat in georganiseerd verband onverplicht en 
onbetaald wordt verricht voor anderen of de samenleving’.

We hebben dus in Boxtel veel inwoners die vrijwillig iets willen 
doen voor de ander. Dat betekent dat we onze solidariteit 
met elkaar en met nieuwe inwoners sinds lang goed hebben 
geregeld. Daarom heeft Boxtel zich van haar beste kant 
kunnen laten zien bij de vluchtelingenopvang.

PvdA/GroenLinks begrijpt heel goed hoe belangrijk en 
onmisbaar al die mensen zijn die zich vrijwillig inzetten voor 
de gemeenschap van Boxtel. De lintjesregen van Koningdag 
2016 is alweer voorbij. Maar er zou in enig jaar een stortbui 
van lintjes over Boxtel mogen trekken!

Open brief aan D’66
Geachte raadsleden van D’66,
In de Mooi Boxtel editie van 4 mei 
2016 besteedt u op pagina 12 in het 
Politiek Podium aandacht aan de 
behandeling van de toekomst van De 
Kleine Aarde in de raadsvergadering 
van 19 april. Daarin gaat u ook in op 
de ‘boze omwonenden die de 
gemeente voor de rechter daagden 
omdat ze er van overtuigd waren dat 
de gemeenten niet alle informatie 
verstrekte’.
U geeft ook aan dat de omwonenden 
in uw ogen te ver zijn gegaan in de 
beschuldigingen.

Dit noopt tot een reactie omdat, en 
dat hadden we ook al verwacht na de 
misleidende informatie van de burge-
meester tijdens de raadsvergadering, 
het blijkbaar niet duidelijk is waarom 
we naar de rechter zijn gegaan.

De Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) regelt het recht op informatie 
van de overheid en zorgt voor inzage 
in het overheidshandelen (bron: 
www.overheid.nl). Van dit recht 
hebben we gebruik moeten maken, 
aangezien ambtenaren, wethouder 
en het Collectief ons stelselmatig niet 
voorzagen van informatie, ondanks 
de vele verzoeken van ons daartoe. 
We hebben daarom via deze weg 
informatie gevraagd, met name met 
betrekking tot de totstandkoming 
van de matrix die door het College 
aan de Raadsleden is verzonden en 
op basis waarvan een besluit is 
genomen door het College. Wij 
hebben zeer beperkte informatie (2 
A4 en 2 kladblaadjes van een 
ambtenaar) ontvangen. Omdat deze 
informatie zo summier - en ongeloof-
waardig - was hebben we bezwaar 
ingediend, wederom conform de 
wettelijke mogelijkheden die hier 
voor zijn en nadat de wethouder ons 
wederom niet van informatie wilde 

voorzien en vol bleef houden dat er 
niets (meer) is vastgelegd door de 
gemeente, terwijl zelfs uit de twee 
verstrekte A4’tjes blijkt dat dit niet 
waar kan zijn.

We hebben de rechter in een 
voorlopige voorziening gevraagd om 
de gemeente op te dragen ons 
bezwaar nog voor de raadsverga-
dering af te wikkelen zodat voor de 
raadsvergadering alle informatie op 
tafel zou liggen, zodat alle raads-
leden (ook u!) op basis van volledige 
informatie een besluit zouden 
kunnen nemen. De rechter heeft dit 
verzoek in de voorlopige voorziening 
afgewezen omdat er te weinig tijd 
was om een goed oordeel te kunnen 
geven. Ons bezwaar blijft echter 
overeind en kan uiteindelijk door de 
rechter in een bodemprocedure wel 
behandeld worden.

Wat ons verbaast is de onjuiste infor-
matie die de burgemeester heeft 
verstrekt aangaande ons verzoek bij 
de rechtbank en de uitspraak van de 
rechter. En wat ons nog veel meer 
verbaast is dat raadsleden blijkbaar 
liever niet de volledige informatie 
willen ontvangen en dus bewust een 
besluit nemen op basis van beperkte, 
gekleurde en wellicht onjuiste infor-
matie.
Het valt ons, juist van een partij die 
democratie zo hoog in het vaandel 
heeft, erg tegen dat u, indien burgers 
gebruik maken van hun recht op 
informatie, dit in een negatief 
daglicht stelt. U zou juist lovend over 
ons initiatief moeten zijn, maar 
blijkbaar zijn ook voor u politieke 
belangen belangrijker dan openheid 
en transparantie van het openbaar 
bestuur.

Namens Buren van De Kleine Aarde
Gerlof Roubos

Bekendmakingen week 19GEMEENTE INFO
Oud papier:
13-05 Kasteren + Onrooi +

Koppenhoefstraat
13-05 Klein Hoekje -

Nieuwe Wijk
14-05 Selissenwal; alles binnen

de straten Baander-
vrouwenlaan, Baander-
herenweg, Achterberg-
straat en Bosscheweg

14-05 Munsel + deel Centrum -
Breukelen

14-05 Deel Oost tussen
Brederodeweg/Hoog-
heem/en Dr. de Brouwer-
laan/Robert Schumanlaan 
+ In Goede Aarde

17-05 Kerkeind

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000
5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

LET OP: Burgerzaken werkt enkel 
op afspraak 

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: 
Wo-, do-, en vrijdag: 
12.30-15.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Aangevraagde omgevingsvergunningen
De Bleek 5 verbouw woning en uitbreiden bijgebouw
Dommeloord ter hoogte van huisnummer 44 rooien: 1 catalpa
Dommeloord ter hoogte van huisnummer 46 rooien: 1 meidoorn
Nieuwe Nieuwstraat 1a verwijderen binnenwanden en plaatsen nieuw 
kozijn met openslaande deuren
Nieuwe Nieuwstraat naast Meierijstraat 2 rooien: 1 els
Oosterpad ter hoogte van huisnummer 32 rooien: 1 berk
De Papiermaker naast huisnummer 14 rooien: 1 Amerikaanse eik
Scarlattistraat aan de achterzijde van Europalaan 92 rooien: 1 beuk
Robert Schumanlaan ter hoogte van huisnummer 11 rooien: 1 berk

Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning 
Prins Bernhardstraat 19 realiseren erfafscheiding van gegalvaniseerd 
betongaas in combinatie met de huidige erfafscheiding

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsver-
gunning
Boxtelseweg 50 vestigen kookstudio

Verleende omgevingsvergunningen 
Hoek Geelderseweg - Langenberg rooien: 28 populieren
Kasterensestraat 23 realiseren veranda aan bestaande zij- en achtergevel 
pand
Molenstraat 9a restaureren dak en vernieuwen leien
Passage Riche 4 realiseren muziekzaal
Robert Schumanlaan 31 rooien: 1 eik uit achtertuin
Stationsstraat 30 renoveren voorgevel

Horecavergunningen 
Café Marktzicht Boxtel, Markt 21 verleende horeca- en exploitatiever-
gunning 

Verkeersbesluit
Spoorstraat 5 aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.


